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Acima dos escolhos da maré

Havia uma árvore raquítica repleta de ramos, onde brotavam palavras.

Que nunca oferecera aos do conto sem coragem,

ou porque a água não corria nas veias-seivas,

ou porque o medo do escarninho riso dos outros as congelara.

Os vocábulos-flores eram entes estranhos, pesados, rugosos, alguns com lodo,

outros pendiam como corpos mutilados e sanguíneos,

etéreos, de pó ou de álcool, de sexo sem nexo, de ânsia sem destino.

Não seria bem uma floresta, nem tão pouco uma gruta.

Talvez um poço, um véu de nuvens, aquele instante que precede o rugido da tempestade.

No deserto semi-gélido do céu sem luz,

apareceu um dia uma faca e um gume e um desejo.

E uma onda, e um sorriso, e um sopro e os frutos do mar,

ruíram a árvore das palavras, afogaram as mágoas.

Nas ondas coloriu-se um texto novo, aquele que tão bem conhecia,

e emergiram do sal das águas, os barcos da baía fantasma,

renovados para mais uma viagem na tômbola da esperança.

E já não foi preciso dizer as coisas velhas, que foram lavadas, levadas pela corrente.

E porque a vida é sempre assim,

o Universo surgiu novamente plano e limpo.

Novas flores-poemas rebentam belas e leves,

acima dos escolhos da maré

e inteiramente indiferentes aos rugidos tardios dos troncos partidos.

MM’ 28-07-2015 (inédit.)
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Resumo

Ecossistemas Psamófilos das Praias e Dunas de Portugal Continental (Padrões

Fitogeográficos, Dinâmicas e Prioridades de Conservação)

Esta tese integra-se nas Ciências Geográficas, especialidade em Geografia
Física, com forte componente Biogeográfica, e influências metodológicas de várias
disciplinas (como a Geobotânica, a Fitossociologia e a Biologia da Conservação). Visa
um maior conhecimento dos padrões de ocorrência e distribuição da flora e vegetação
das praias e dunas de Portugal continental, com vista à sua conservação e como
contributo para um ordenamento e gestão mais sustentados do litoral de Portugal
Continental.

No estudo fitogeográfico das comunidades vegetais psamófilas, analisaram-se
as relações entre a sua distribuição e estado de conservação, e vários factores
ambientais naturais e antrópicos, a diferentes escalas. Fez-se a descrição e
caracterização das principais comunidades dominantes nos ecossistemas de praia e
dunas litorais, sujeitos à influência directa dos ventos marinhos e da salsugem.
Investigaram-se a composição, riqueza florística, distribuição espacial (segundo os
gradientes litoral-interior, e biogeográfico Norte-Sul). Calcularam-se as coberturas -
totais, por endemismos, e por taxa psamófilos (exclusivos e preferentes). Estudou-se o
potencial bioindicador (dinâmicas erosivas) de determinados taxa característicos da
praia e dunas brancas quando presentes nas comunidades das dunas cinzentas.
Produziu-se um índice inédito (Índice de Resiliência/Vulnerabilidade da Vegetação

Extremófila), que permite analisar o valor e as prioridades de conservação da flora,
garantindo a sua aplicabilidade em medidas de gestão efectivas.

Os resultados mostraram que a riqueza florística e percentagens de cobertura
por taxa endémicos é máxima nas dunas cinzentas (litoral-interior). De Norte para Sul,
estes valores vão aumentando sustentadamente, justificando o elevado valor para a
conservação das dunas cinzentas, especialmente na região biogeográfica
Mediterrânica. Observou-se uma relação directa entre as elevadas percentagens de

vii
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cobertura de taxa bioindicadores com situações de erosão e recuo mais acentuadas. A
aplicação do índice de Resiliência/Vulnerabilidade demonstrou ser de grande utilidade
na análise do estado e prioridades de conservação da flora e vegetação, e que, entre as
comunidades estudadas, as de maior valor para a conservação correspondem às dunas
cinzentas e dunas verdes.

Palavras-chave: Flora e vegetação psamófilas; praias e dunas; Portugal continental;
gestão e conservação do litoral.

viii



9

Abstract

Psammophilic Ecosystems of Mainland Portugal Beaches and Dunes’ (Phytogeographic

Patterns, Dynamics and Conservation Priorities)

This thesis is integrated in the Geographical Sciences, specialty in Physical
Geography, with a strong Biogeographic component, and methodological influences
from disciplines such as Geobotany, Phytosociology and Conservation Biology. It aims a
better understanding of the occurrence and distribution patterns of mainland
Portuguese beaches and dunes’ flora and vegetation, in order to contribute for nature
conservation and a more sustainable ordering and management of the Portuguese
coast.

The phytogeographic study analyses the relationship between the
psammophilic plant communities’ distribution and their conservation status, with
several natural and anthropogenic environmental factors, at different scales. The main
dominant communities in the “beach and coastal dunes ecosystems, subject to the
direct influence of the sea winds and salt spray” were descript and characterized. Their
composition, species richness and spatial distribution (according to the gradients
coastal-inland, and biogeographic North-South) were investigated, as well as coverage
rates: total, by endemic, and by exclusive and preferential psammophilous taxa. The
bio-indicator potential (of sea erosive dynamics) of certain characteristic taxa from the
beach and white dunes’, when present in the gray dunes, was studied. A novel index
was developed (the Extremophile Resilience/Vulnerability Index), to analyse the
communities’ value and priorities in conservation, ensuring their suitability for
effective and sustainable management measures.

The results showed that the floristic richness and coverage percentages by
endemic taxa, are maximum in the gray dunes (along the coastal-inland gradient).
From north to south, the coverage grows steadily, thus justifying their high value for
conservation, especially in the Mediterranean biogeographic region. There is a direct

ix
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relationship between high percentages of bio-indicator species, sea erosion and
sharper coastal retreat. The application of the Resilience/Vulnerability index showed to
be of enormous utility in the analysis of the flora and vegetation’s conservation status
and priorities, and also that among the studied communities, the ones with greater
conservation value occur in the gray and green dunes.

Keywords: Psammophilic flora and vegetation; beaches and dunes; mainland Portugal;
coastal management and conservation.
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Estrutura da Tese
Esta tese foi organizada em 4 partes e 7 capítulos relacionados entre si.

- PARTE I. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO, que inclui os seguintes capítulos:
Capítulo 1 – Ecossistemas Psamófilos de Portugal Continental - Síntese e
Contextualização (que inclui o enquadramento da investigação, objeto e área de
estudo, objetivos, estado da arte e revisão bibliográfica da temática em estudo);
Capítulo 2 – Litoral, Ordenamento e Conservação (que se debruça sobre os diferentes
aspectos da investigação e sua pertinência); Capítulo 3 – Material e Métodos (que
complementa e contextualiza as metodologias usadas ao longo deste trabalho).
- PARTE II. RESULTADOS E DISCUSSÃO, que inclui os seguintes capítulos:
Capítulo 4 – Caracterização da Flora dos Ecossistemas de Praia e Dunas Litorais,
Sujeitos à influência Directa dos Ventos Marinhos e da Salsugem (Biogeossistema I)
(onde é feita a análise do elenco florístico das comunidades psamófilas estudadas);
Capítulo 5 – Classificação da Vegetação ao longo do Gradiente Psamófilo (em que é
feito estudo e caracterização das comunidades psamófilas ocorrentes na área de
estudo); Capítulo 6 - Análises Individuais por Comunidade (que estuda e compara
aspectos relevantes das diferentes comunidades, designadamente preferências
ecológicas, taxas de cobertura, endemicidade, bioindicadores das dinâmicas erosivas,
resiliência e vulnerabilidade, e explora ferramentas de avaliação do seu interesse para
a conservação); Capítulo 7 – Conclusões e Considerações Finais (onde é feita uma
síntese dos principais resultados e conclusões deste estudo, uma reflexão sobre a sua
aplicabilidade no ordenamento, conservação e gestão da natureza, e são apontadas
algumas perspectivas futuras de investigação relacionadas com a temática em estudo.
- PARTE III. Bibliografia.
- PARTE IV. Anexos – são apresentados em anexo, 3 artigos publicados em revistas
científicas internacionais, desenvolvidos no âmbito deste trabalho: A1 – “The meaning

of mainland Portugal beaches and dunes’ psammophilic plant communities: a

contribution to tourism management and nature conservation” (Martins et al., 2013);
A2 - “Taux d'endémicité et tendances phytogéographiques de la végétation

psammophile des plages et des dunes de sable côtier dans le Sud-ouest de l'Europe

(Portugal continental)” (Martins et al., 2014a); “A3 - Bioindicators of erosive dynamics

in dune systems of the Portuguese coast” (Martins et al., 2014b).
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PARTE I. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO

Capítulo 1 - Ecossistemas Psamófilos de Portugal Continental - Síntese e
Contextualização

1.1. Introdução Geral
Apresentam-se neste capítulo, as motivações, o objecto e a área de estudo, o

referencial teórico, assim como os objectivos deste trabalho.

1.1.1. Motivação
Quando penso nas razões pelas quais elaborei esta tese de doutoramento,

observo que as minhas motivações não foram meramente científicas, mas também
emocionais. Sendo natural de Sines, neta e filha de pescadores, a minha história e
personalidade foram indelevelmente moldadas pela presença e por um enorme
respeito pelo mar, e por um amor simples e puro pela natureza. No início da minha
licenciatura em Engenharia Biofísica, em Évora, no interior do Alentejo, senti pela
primeira vez o peso da ausência da paisagem marítima. Quando descobri uma forte
paixão pelo estudo das plantas, nas suas diversas escalas, não imaginava que mais
tarde esta me levaria a conhecer e viver em muitos lugares de Portugal, incluindo as
ilhas açorianas, onde desenvolvi um trabalho de mestrado direccionado para
conservação da biodiversidade vegetal deste arquipélago.

Quando surgiu a oportunidade de estudar mais aprofundadamente os
ecossistemas das praias e dunas de Portugal - através da Geografia, ciência de vasta
abrangência temática, empírica e espacial -, encorajada pelos meus orientadores,
decidi aceitar este desafio, como um passo lógico e natural do meu percurso. De certa
forma, foi como uma junção de vivências, saberes e interesses; um “regresso a casa”. E
assim, apesar das naturais dificuldades num estudo de tão grande complexidade e
responsabilidade, e de alguns períodos de desmotivação e desânimo, a motivação -
para retribuir com algum novo conhecimento, por mínimo que fosse, que pudesse
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ajudar a proteger e conservar estes ecossistemas e paisagens que tanto significam
para mim -, esteve sempre presente.

1.1.2. Objecto e Área de Estudo

O objecto de estudo deste trabalho são as fitocenoses de praias e dunas
litorais, incluindo as comunidades herbácaeas, arbustivas baixas e de médio porte e
arborescentes. É analisado o seu significado (até ao nível da associação
fitossociológica), em termos de composição e distribuição ao longo do gradiente zonal
mar-interior, de Norte a Sul de Portugal continental, abrangendo as Regiões
Biogeográficas Eurossiberiana e Mediterrânica.

1.1.2.1. Objecto de Estudo

As comunidades estudadas são formações submetidas a fortes gradientes
ambientais. Estes gradientes determinam a segregação espacial dos diferentes syntaxa

desde o limite da praia média-alta, até às comunidades arborescentes da duna verde,
dominadas por Juniperus turbinata Guss. subsp. turbinata (que constituem o limite
interior da área de estudo, até Quiaios, Figueira da Foz; a Norte de Quiaios, a área de
estudo estende-se até às formações da duna cinzenta).

Pela sua importância, é dada particular atenção aos taxa com interesse para a
conservação, taxa endémicos e ao estudo dos taxa que funcionam como
bioindicadores ambientais.

Em termos sintaxonómicos a vegetação estudada está incluída na “Vegetação
halófila costeira e de dunas” (EUPHORBIO PARALIAE-AMMOPHILETEA ARUNDINACEAE

e CAKILETEA MARITIMAE) e “Vegetação potencial natural e climácica, eurossiberiana e
mediterrânica” (QUERCETEA ILICIS).
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1.1.2.2. Área de Estudo
A área de estudo deste trabalho situa-se na costa continental portuguesa.

Portugal, juntamente com Espanha, integra a Península Ibérica, situada no Sudoeste da
Europa (figura 1).

Figura 1. Área de estudo: costa continental Portuguesa. Contexto na Península Ibérica e Oceano
Atlântico.

A largura do país varia entre 112 Km e 218 Km (direcção dos paralelos
aproximadamente entre 8º00W e 6º00W) e apresenta 516 Km de máxima extensão de
Norte a Sul (direcção dos meridianos entre 37º e 42ºN) (Daveau, 1995; Leal, 2007).
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Possui uma área total de 88 994 Km2 (Medeiros, 2005), 1 215 Km de fronteira terrestre
com Espanha, e 848 Km de linha de costa com o Oceano Atlântico (Leal, 2007).

Grandes contrastes estruturais, geográficos e climáticos, entre o Norte e o Sul
de Portugal continental, reflectem-se numa paisagem mais acidentada e precipitações
pluviométricas consideráveis a Norte, sendo a paisagem do Sul mais plana e menos
chuvosa, com precipitações anuais usualmente inferiores a 800 mm. Climaticamente, a
maior parte do território apresenta carácter mediterrânico, sendo temperado pelo
efeito tamponizador do oceano Atlântico. Devido às diferentes características físicas da
paisagem, ocorrem também contrastes significativos entre o litoral e o interior do
território (Daveau, 1995).

O país é atravessado por vários rios de significava extensão, a maioria dos quais
começa em Espanha, destacando-se no Norte, o rio Douro (cuja foz se situa no Porto),
no Centro o Tejo (Lisboa) e a Sul o Guadiana (com foz em Vila Real de Santo António,
no Algarve). Outros rios relevantes são, a Norte do Douro, os rios Minho (na boca de
Caminha), Lima, Cávado e Ave, que apresentam grandes caudais e fluxos ao longo do
ano. Entre os que nascem em Portugal, destacam-se o rio Vouga (que desagua na Ria
de Aveiro) e o Mondego (Figueira da Foz). A Sul do Tejo, os principais rios são o Sado e
o Mira. São estas as principais fontes de materiais sedimentares, que, em condições
normais, abastecem as praias do litoral.

Muito importantes, em termos do balanço ecológico das zonas costeiras, são
também as lagunas costeiras da Ria de Aveiro, os estuários do Tejo (que constitui a
maior abertura à costa Portuguesa e a segunda na Península Ibérica) e do Sado e a Ria
Formosa (Faro) (Moreira, 1986; Martins et al., 2013).

Desde o limite Norte da costa portuguesa, até cerca de um terço do território
(Figueira da Foz), a costa é sobretudo baixa e arenosa. As costas onde as rochas são de
maior dureza, de natureza granítica, xistosa ou calcária, são usualmente mais altas,
acidentadas e irregulares. Isto sucede essencialmente a Norte de Espinho, no Sul da
Estremadura, e na “Costa Vicentina” (Costa Sudoeste do Alentejo e Oeste do Algarve –
Cabo de São Vicente) (Ribeiro et al., 1987).

Grande parte das falésias mais altas são de natureza calcária, relacionadas com
o afloramento de rochas Mesozóicas, como sucede entre a Nazaré e a foz do Rio Tejo,
e na costa Sudoeste Algarvia. Nas costas do Norte, embora talhadas em rochas duras, a
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linha de contacto com o mar é predominantemente baixa (uma estreita faixa emergiu
devido à regressão marinha), permitindo a formação de algumas indentações (a
maioria das quais ligadas à foz dos rios ou a formações geológicas assinaláveis) e
praias. Nas áreas em que o mar contacta com rochas mais brandas, como arenitos e
argilas, ocorrem as costas mais baixas e a maioria das praias arenosas e formações
dunares, promovidas pela deposição das areias em depressões e brechas nas rochas
(como nalgumas áreas costeiras entre Espinho e São Pedro de Moel, e no Este
algarvio), ou ao longo de formações contínuas de significativa extensão (como o arco
Tróia-Sines) (Ribeiro et al., 1987; Daveau, 1995).

Na costa ocidental portuguesa, a direcção predominante das ondas é de
Noroeste, com ondas episódicas vindas de Sudoeste nas tempestades de inverno
(Costa et al., 1994; Costa & Pinto, 2011; Silveira et al., 2011, Martins et al., 2014b). A
Norte de Aveiro, a exposição costeira às dinâmicas marítimas é superior do que nas
restantes áreas da costa continental portuguesa, encontrando-se a costa do Algarve
(sudeste) abrigada da direcção das ondas e dos ventos predominantes de Noroeste
(Ribeiro et al., 1987; Martins et al., 2013; Martins et al., 2014b).

A costa portuguesa apresenta uma configuração tendencialmente linear,
resultante da natureza geológica das rochas, correntes de deriva litoral e da
intensidade da erosão marinha. Sobretudo no Centro e Sul, ocorrem vários cabos e
respectivas áreas contíguas em arco (Cabos Mondego, Carvoeiro, Roca, Raso, Espichel,
Sines, São Vicente (Sagres) e Santa Maria) (Ribeiro et al., 1987; Daveau, 1995).

Para a linearização da costa portuguesa terá também contribuído a
transgressão Flandriana, que se manifestou através de uma rápida subida do nível do
mar - contabilizada em 2mm/ano no rio Sado entre 6300 BP e 2600 BP (Psuty &
Moreira, 2001) - e na penetração continental das águas oceânicas através da parte
terminal dos principais cursos de água (rios Douro, Vouga, Mondego, Tejo, Sado, Mira,
Arade, etc), em consequência da última deglaciação.

Após estes fenómenos, ter-se-á seguido um período de estabilização, com
diminuição da taxa de subida do nível médio do mar, que aliada ao efeito da corrente
de deriva litoral - alimentada pelos sedimentos transportados pelos rios para o litoral -
terá originado o crescimento de restingas, tômbolos e a formação de extensas praias
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(Moreira, 1985). Verificou-se também uma expansão dos ecossistemas de sapal no
interior dos estuários, como por exemplo no Sado (Psuty & Moreira, 2001; Mateus,
1992).

Sobretudo por causas antrópicas, desde há algumas décadas o litoral português
encontra-se em erosão acentuada, observando-se uma tendência generalizada para o
recuo da linha de costa. As principais razões prendem-se com a escassez de
sedimentos a circular junto à costa, a instalação de esporões, e um incremento na
subida do nível do mar - que segundo registos no marégrafo de Cascais foi de
aproximadamente 1.7 mm/ano entre 1920 e 2000 (Dias & Taborda, 1992; Dias et al.,
2000; Ferreira et al., 2008).

Para além do poder erosivo do mar, relacionado com as correntes marinhas
dominantes, outros factores podem ser apontados como a causa do recuo da linha de
costa portuguesa: a edificação no litoral e a construção de barragens nos rios, entre
outras, afectam a alimentação das praias e o balanço sedimentar; também as
alterações climáticas que originam a subida do nível médio do mar, e o aumento da
frequência de eventos catastróficos, como as tempestades (Martins et al., 2014b).

Os principais factores relacionados com a erosão costeira são as ondas, os
ventos, as tempestades, as marés, as correntes perto da costa, e os processos de
encosta (dinâmicas de vertente) (EUROSION, 2004). O impacto da energia turbulenta
das ondas é particularmente significativo em sectores lineares e abertos da costa,
como na Vagueira e na Costa da Caparica (Cova do Vapor) (Dias & Neal, 1992; Ferreira,
2006). A formação das ondas também está relacionada com padrões de vento mais
forte, que causam a erosão eólica das areias. Tempestades extremas são comuns ao
longo da costa, por vezes despoletando vários metros de recuo da linha de costa, num
curto espaço de tempo. A importância das marés, enquanto factor de erosão, também
é elevada nas costas Atlânticas, incluindo a costa ocidental portuguesa, cujas marés
apresentam amplitudes superiores a 4 metros (“macro-tidal tides”, em inglês)
(EUROSION, 2004).

De acordo com Moreira (1985), podem-se distinguir quatro tipos principais de
costa: as praias arenosas (e dunas), as falésias, as zonas húmidas litorais (estuários,
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deltas e lagunas) e as costas artificializadas. Na costa portuguesa, as praias (e dunas)
intercalam de forma irregular com as falésias, existindo aproximadamente 591 Km de
praias (Andrade et al., 2002). Neste trabalho estudaram-se apenas as comunidades de
plantas ocorrentes nas praias arenosas e dunas.

A Península Ibérica inclui a transição geográfica entre a Europa e África,
funcionando com uma ponte biogeográfica entre os dois continentes, e conectando o
Mar Mediterrâneo com a Europa central e do Norte, através do Oceano Atlântico
(Cosson et al., 2005; Cubas et al., 2005; Schmitt, 2007; Habel et al., 2009; Martins et

al., 2013). Em termos biogeográficos, a Península Ibérica distribui-se pelas duas regiões
biogeográficas holárcticas: Eurossiberiana e Mediterrânica (Costa et al., 1998a).

É possível situar a fronteira entre as regiões Eurossiberiana e Mediterrânica no
Noroeste da costa portuguesa. No caso das comunidades de praias e dunares, esta
pode-se situar na Ria de Aveiro (Costa et al., 2008). No entanto, de acordo com Ribeiro
(1986) e Costa et al. (1998a), há casos em que os limites se situam perto da foz do Rio
Tejo, na área das praias de Lisboa (ou Cabo da Roca); por exemplo, nas comunidades
de sapal, o limite ocorre na Lagoa de Óbidos (Costa et al., 2009).

Em todo o caso, geograficamente não é fácil estabelecer com precisão as
fronteiras entre as regiões Eurossiberiana e Mediterrânica, uma vez que entre o Porto
e Sintra não existem acidentes naturais capazes de exercer um efeito determinante
enquanto barreira biogeográfica. Este território funciona antes como um corredor
migratório para taxa litorais provenientes do mundo temperado para Sul, e do mundo
mediterrânico para Norte (Sauvage, 1961; Dahlgren & Lassen, 1972; Izco, 1989; Costa
et al., 1998a; Honrado et al., 2007; Neto et al., 2007b; Costa et al., 2009; Neto et al.,
2009; Deil et al., 2010).

De acordo com Neto (2002), a incidência de nevoeiros estivais no litoral
arenoso possui uma forte influência na distribuição da flora e vegetação. Isto deve-se
ao facto destes nevoeiros fornecerem água ao solo, no período do ano de maior
carência para as plantas, devido à escassez de precipitações e às elevadas
temperaturas.
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A análise conjunta da carta biogeográfica de Portugal (Costa et al., 1998a), e a
carta de incidência de nevoeiros estivais de Daveau (1985) permite verificar que os
territórios biogeográficos litorais e respectivas fronteiras, definidas com base florística,
possuem grandes afinidades com a distribuição dos nevoeiros estivais (figura 2).

Figura 2. Distritos biogeográficos do litoral de Portugal continental (adaptado de Costa et al., 1998a), e
incidência de nevoeiros estivais (adaptado de Daveau, 1978).

1.2. Referencial Teórico

A Geobotânica é uma ciência ecológica que se dedica ao estudo das relações
entre a vida vegetal e o meio terrestre, na geobiosfera e na hidrobiosfera. Os termos
Fitogeografia e Ecologia Vegetal são também frequentemente usados no mesmo
sentido (Rivas-Martínez et al., 2007).
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1.2.1. Pertinência da Investigação no Contexto das Ciências Geo-

Botânicas

De acordo com Portela-Pereira (2013), há uma ligação indissociável entre a
Geografia e a Geobotânica, que remonta à sua origem comum, no início do século XIX.
De facto, ambas as ciências se terão desenvolvido a partir da mesma obra fundadora, o
“Essai sur la geographie des plantes - Ensaio sobre a Geografia das Plantas”, de
Humboldt & Bonpland (1805), e têm por base diferentes disciplinas, conceitos, teorias
e métodos científicos que acabam por se interligar, na procura de especialização e
compreensão holística dos fenómenos.

A tentativa de compreensão da complexidade dos sistemas naturais, tem feito
emergir campos de investigação cada vez mais integradores de várias ciências e
disciplinas, como a Ecologia, a Biologia Evolutiva, a Geologia, a Geografia Física e
Humana, entre outras (Martins, 2009).

A relação entre as Ciências da Vegetação e a Geografia manifesta-se sobretudo
na Biogeografia, que constitui um ramo tradicional da Geografia Física, com elevada
relevância científica, nomeadamente em países anglo-saxónicos, e também em
ciências como a Hidrologia, a Geomorfologia, a Pedologia, entre outras (Neto, 1999;
Neto, 2002; Portela-Pereira, 2013).

A Biogeografia tem por objecto as distribuições dos seres vivos na Terra
(actuais e passadas), relacionando os aspectos naturais (biogeografia natural),
antrópicos (biogeografia cultural) e históricos (biogeografia histórica). Utiliza a
informação gerada por ciências afins, como a Corologia Vegetal, a Geologia, a
Bioclimatologia (actualmente existem várias classificações climáticas de carácter global
que utilizam bases florísticas ou de vegetação) e a Fitossociologia, em conotação
estreita com a Fitogeografia (cujo domínio é restrito aos taxa da flora indígenas e
ecossistemas naturais) (Costa et al., 1998a).

Para Neto (2002), os estudos biogeográficos relacionados com a flora e
vegetação (Fitogeografia) na Península Ibérica, relativamente a outros países da
Europa, como Alemanha, França e do leste Europeu, desenvolveram-se tardiamente,
não se tendo definido em Portugal uma tendência clara, face a um ainda reduzido
número de investigadores.
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A figura 3 esquematiza as relações entre a Geografia e as Ciências da
Vegetação.

Figura 3. Ligações entre a Geografia e as Ciências da Vegetação
(extraído de Portela-Pereira, 2013).

Portela-Pereira (2013) considera que a Geografia estuda a dimensão social da
Humanidade e as relações sociais das diferentes comunidades humanas e o seu
habitat, procurando evidenciar (e ordenar) a exploração dos recursos naturais perante
o aumento da população mundial.

Assim, os grandes objectivos actuais da Geografia são, no caso da Geografia
Humana, a compreensão das relações humanas com o seu “habitat natural” (o
território urbano, nas suas diferentes escalas de urbanidade). Por seu lado, a Geografia
Física, analisa os diferentes recursos e riscos naturais, de forma a compreender a
complexidade do território natural. Neste sentido, a Geobotânica, que investiga os
recursos florísticos, constitui uma das ferramentas científicas de que a Geografia se
pode servir para ordenar o território.
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1.2.2. Estado da Arte
O presente trabalho de Geografia Física integra-se no domínio da Biogeografia.

Neste estudo, desenvolveu-se uma abordagem contemporânea, com o contributo de
várias disciplinas, entre as quais se destacam o método fitossociológico, a matemática
e a estatística (Capelo, 2003; 2007) e a análise de bioindicadores geomorfológicos
(Araújo et al., 2002; Soares de Carvalho et al., 2002) e paisagísticos (Lomba et al.,
2008; Arsénio, 2011; Batista et al., 2012; Gutierres, 2014).

Conciliaram-se técnicas quantitativas estatísticas consistentes e técnicas semi-
qualitativas de levantamento de dados, baseada nos conceitos de Fitossociologia
Paisagista, destacando-se os trabalhos de Géhu & Rivas-Martínez (1981), Rivas-
Martínez (1985; 1988), Rivas-Martínez et al. (1990b), Ehrendorfer (1994), Alcaraz
(1996), Biondi (1996), Costa et al. (1998a) e Blasi et al. (2005).

1.2.2.1. Enquadramento Epistemológico
Neste trabalho, a componente fitossociológica, enquanto ferramenta

metodológica, constituiu a base funcional da metodologia e análise dos levantamentos
de campo. Os resultados fitossociológicos transcendem a pura investigação científica,
demonstrando-se eficazes no ordenamento e gestão biofísica do território.
(Bredenkamp et al., 1998; Blasi et al., 2000; Paiva & Pinto-Gomes, 2002; Ricotta et al.,

2002; Espírito-Santo, 2004; Capelo et al., 2007; Costa et al., 2008; Neto et al., 2008;
Gutierres et al., 2015).

Neste sentido, a investigação enquadra-se numa visão Pós-moderna da
Geografia, complexa e de manifesta vocação multidisciplinar (Kitchin & Tate, 2000).
Esta abordagem é consentânea com a tendência actual de transição entre o Paradigma
Científico, ou Paradigma Ocidental Dominante (Knill, 1991; Martins, 2008) e o
Paradigma Ecológico (Dunlap & Van Liere, 1978; Lovelock, 2006).

A visão sistémica, integrada, que o geógrafo físico manifesta na análise das
comunidades vegetais (e de forma mais geral na Biogeografia), é original e dificilmente
substituível pelas aproximações vindas de outras áreas científicas como é o caso da
Botânica (Portela-Pereira, 2013).
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As novas tendências paradigmáticas desafiam o rigor metodológico e a rigidez
do método científico tradicional (Capra, 1982), abrindo-o à experimentação de
diversas formas de interpretação do espaço, à formulação de hipóteses sobrepostas e
a narrativas da realidade únicas e particulares, não necessariamente generalizáveis
(Portela-Pereira, 2008). Elementos ambientais circunstanciais, como as condições
climáticas, encontram-se em permanente modificação, podendo implicar que os
resultados de uma experiência específica não se possam deduzir para além da situação
particular em que a mesma foi conduzida (Baudet et al., 2002). Mais do que relações
causais profundas, procura-se descrever e interpretar relações entre objectos de
estudo, recorrendo a metodologias convergentes na obtenção de conteúdos
informativos e nos seus resultados (Kitchin & Tate, 2000).

Para Gurevitch et al. (2002), a complexidade dos estudos ecológicos (sensu

lato) implica formas próprias de interpretação: a análise dos resultados de eventos
particulares através de modelos, e a verificação se os mesmos rejeitam ou suportam as
predições desses modelos.

Qualquer superfície de vegetação sucessionalmente (meta)estável é constituída
por um mosaico de comunidades, ou indivíduos em associações bem delimitados, que
possuem uma combinação florística determinada e estatisticamente repetitiva,
correspondente à ocorrência uniforme de uma mesma combinação de factores
ambientais (Muller-Dombois & Ellemberg, 1974; Braun-Blanquet, 1979; Géhu & Rivas-
Martínez, 1981; Capelo, 1996; Neto et al., 2008).

A justificação do mosaico de comunidades vegetais está relacionada com
praticamente todas as áreas da Geografia Física e também com algumas áreas da
Geografia Humana (Portela-Pereira, 2013). Destacam-se aspectos da geomorfologia,
climatologia, hidrologia, pedologia e geologia, que, de forma inter-relacionada,
permitem diferenciar os vários sistemas onde se incluem as comunidades vegetais
(Neto, 2002).

1.2.2.2. Biogeografia, Fitogeografia e Fitossociologia
O coberto vegetal é detentor da maior parte da biomassa dos ecossistemas

terrestres, e constitui o suporte dos principais processos ecológicos, a componente
dominante das paisagens, e o cenário de muitas actividades humanas de interesse
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económico. Possui um carácter dinâmico, resultante da confluência de factores
fisiográficos, geológicos, climáticos (paleoclimáticos) e históricos (Capelo, 1996). Um
dos objectivos da Biogeografia é o estabelecimento de um modelo tipológico
hierárquico do território (eco-regiões), com expressão espacial na distribuição das
diferentes populações de plantas e unidades geobotânicas (comunidades, complexos
de comunidades, ecossistemas e biomas) (Costa et al., 1998a).

No que se refere ao território de Portugal continental, destacam-se algumas
referências históricas, como a “Carta Xilográfica” ou “Mapa dos Arvoredos” de Barros
Gomes (1878), os “Distritos Botânicos da Península Ibérica” de Willkomm (1896), as
“Zonas Florais” de Daveau (1897; 1902; 1905) cartografadas por Lautensach (1932), as
“Regiões Edafo-Climáticas Naturais” de Gaussen (1940) e o “Esboço Fitocorológico

(zonas de influência fisionómica de espécies silvícolas) ” de Rothmaler (1939).

De grande importância foram os trabalhos de Pina Manique Albuquerque
(1943; 1954; 1961; 1965; 1982), expressos na “Carta Ecológica”, composta por dois
mapas, a “Caracterização Eco-Fisionómica” e a “Carta Fito-Edafo-Climática” (1982). A
primeira apresenta uma divisão do território em 12 Regiões distintas (Regiões Naturais
de Portugal), e subsequente subdivisão em Subregiões e Sectores. A “Carta Fito-Edafo-

Climática” (1982), numa aproximação de pendor bioclimático define concretamente
Zonas Ecológicas (Andares, Zonas Fitoclimáticas e Zonas Edafo-Climáticas).

Em 1956, Braun-Blanquet et al., apresentam as quatro “Áreas Geográficas de

Portugal”, mas é na obra de Walter (1986), que aparece uma divisão por
“Zonobiomas”, designadamente o Zonobioma da região de chuva invernal, que
caracteriza o subzonobioma Mediterrânico. Franco (1971; 1984), com base na
distribuição dos géneros de Quercus e de outros taxa, e tendo em conta a pluviosidade
e as formações geológicas, definiu as “Zonas Fitogeográficas”, tendo dividido o país
em Norte, Centro e Sul, com as respectivas subdivisões. Ribeiro (1986) agrega aos
factores climáticos, os aspectos litológicos, orográficos, humanos e da distribuição dos
grandes tipos de arvoredos, chegando a uma divisão em dois domínios fundamentais:
Portugal Atlântico, e Portugal Mediterrâneo.
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Mais recentemente, a “Carta Biogeográfica de Portugal” (Costa et al., 1998a),
elaborada à escala de 1: 1 000 000, expõe as unidades biogeográficas reconhecidas no
território continental nacional (com limites até ao nível de Superdistrito).

Outras referências históricas de grande relevância são as “Excursions

botaniques - Bas Alentejo” de Daveau (1887) e a “Géographie Botanique du Portugal”
(Daveau, 1897; 1902).

O percurso histórico das principais correntes científicas da Ciência da
Vegetação, substancializado no início do século XX com o surgimento de várias teorias
gerais e de métodos sistemáticos de recolha e análise de dados fitossociológicos, é
reconstituído por Capelo (2007). Este destaca os contributos de F. E. Clements e de H.
A. Gleason, botânicos americanos, e de J. Braun-Blanquet e E. Du Rietz, estudiosos
Europeus. Inicialmente afins nos seus pressupostos - ao considerarem que a influência
dominante (ou factores primários) na estruturação da vegetação, seriam as respostas
das espécies aos habitats -, acabariam por divergir na forma de encarar os factores
secundários na estruturação da vegetação. Esta divergência iria culminar no
surgimento de duas correntes antagónicas na América do Norte (Curtis & Mcintosh,
1951; Whitaker, 1962).

Por seu lado, Gleason (1917; 1926) defendeu uma imagem individualista da
vegetação, abstraindo-se das interacções sociológicas entre as espécies, e
privilegiando o conceito de continuum vegetal no qual as combinações de espécies são
sobretudo resultantes das suas respostas individuais aos factores ambientais.

Embora reconhecendo que existem associações de plantas, Gleason (1926) op.
cit.: “Plant associations exist; we can walk over them, we can measure their extent, we

can describe their structure in terms of their component species, we can correlate them

with their environment, we can frequently discover their past history and make

inferences about their future”), considerou que a definição destes conjuntos de plantas
dependia sobretudo dos métodos e premissas usados para o seu estudo. Gleason deu
ainda o exemplo dos trópicos, onde a diversidade ambiental é reduzida face à
maturidade dos processos fisiográficos e sucessionais do ecossistema (reacção
continuada das reacções das plantas ao ambiente), mas comportando uma flora muito
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diversa. Considerou que nestas condições, a definição de associações pode-se tornar
impraticável (por exemplo, um único hectare pode conter centenas de espécies de
árvores, que já não existem num hectare adjacente, enquanto uma centena hectares
podem nunca exibir a mesma espécie herbácea duas vezes, pelo que o método das
espécies características não se adequa). Por outro lado, áreas diferentes, com a
mesma associação, nem sempre se integram no mesmo tipo de ambiente, e dois
ambientes idênticos em termos fisiográficos e climáticos, podem ser ocupados por
associações diferentes. Esta corrente, também designada por individualista
Gleasoniana, foi adoptada por algumas escolas Anglo-saxónicas, estando na origem da
Ecologia Vegetal.

No que se refere à perspectiva desenvolvida por Clements (1904; 1905; 1916),
a comunidade vegetal é vista como uma entidade autónoma de características
estruturais e funcionais próprias (Capelo, 2007). A segunda ordem de factores mais
influentes na estruturação das comunidades e processos de sucessão ecológica,
incluem as próprias interacções positivas que se estabelecem entre os taxa da
comunidade, e em resultado dessas interacções surgem propriedades colectivas. Esta
visão, também conhecida por organísmica clementsiana, foi absorvida pela Escola
Europeia Continental por J. Braun-Blanquet e E. Du Rietz, e os seus desenvolvimentos
terão estado na base da Fitossociologia (também designada Sigmatista), centrada no
estudo das comunidades vegetais (ciência dos agrupamentos vegetais ou sintaxa), suas
inter-relações e dependências face ao ambiente biótico.

A Associação constitui a unidade básica da Fitossociologia (Flahaut & Schröter,
1910), sendo definida pela ocorrência de conjuntos de indivíduos que partilham as
características florísticas, ecológicas, dinâmicas e corológicas (Braun-Blanquet, 1979).

No sistema hierarquizado segue-se progressivamente a Aliança, a Ordem e a
Classe. Os princípios fundamentais da fitossociologia sigmatista foram publicados por
Braun-Blanquet & Pavaillard (1928) e Braun-Blanquet (1932), tendo a ciência
conhecido novos desenvolvimentos nas décadas de 1960 e 1970, com novos impulsos
de R. Tüxen e J. Braun-Blanquet. Na década de 1980, Géhu & Rivas-Martínez (1981)
sintetizam os conhecimentos e avançam com a Fitossociologia Paisagista. (Rivas-
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Martinez, 1976; Alcaraz, 1996; Asensi, 1996; Biondi, 1996; Rivas-Martinez, 2005; Biondi
et al., 2011; Blasi et al., 2005; Monteiro-Henriques, 2010; Mucina, 2010).

Apesar de ambas as correntes primordiais apresentarem uma certa rigidez
filosófica e metodológica, e de uma aparente incompatibilidade ter prevalecido por
várias décadas (Capelo, 2007), através de modelos teóricos recentes (Austin & Smith,
1989) é possível integrar métodos utilizados por ambas as escolas. Reconhecendo as
potencialidades de ambas as metodologias (a descrição da vegetação de forma
contínua - continuum - ou descontínua - comunidade), pode-se melhorar o discurso
actual sem excluir outras abordagens possíveis (Portela-Pereira, 2008).

Os estudos fitossociológicos possuem elevado interesse em conservação
natural (Loidi, 1994; Neto et al., 2007b; Gutierres et al., 2015). De acordo com as
características fitoecológicas, estrutura, composição florística e relações entre os
elementos das comunidades vegetais ou fitocenoses, conseguem-se distinguir
diferentes associações de plantas (Kent & Coker, 1992).

Neto (2002) considera que a utilização da Fitossociologia num trabalho
Geográfico se justifica através dos recentes avanços nos domínios da
Sinfitossociologia, Geossinfitossociologia e Bioclimatologia, cujo conteúdo se encontra
muito próximo da Geografia. Já Bertrand (1968; 1969; 1972) defendia ser e a
vegetação a melhor aproximação à análise da paisagem. Para Asensi (1996), a
Fitossociologia moderna com orientação sinecológica, é a ciência que permite
delimitar unidades homogéneas ou unidades de paisagem do ponto de vista das
associações vegetais (Neto et al., 2001).

De facto, a Sinecologia historicamente abarca todos os aspectos do estudo da
vegetação (Schröter, 1902; Flahault & Schröter, 1910), e, transcende os estudos auto-
ecológicos, afectados por considerações ecológicas apenas relativas às espécies. De
acordo com Géhu (2006), na actualidade, em sentido estrito considera-se a Sinecologia
vegetal como o estudo das relações entre agrupamentos vegetais e factores
ambientais. Distingue-se ainda a Sinecologia Mesológica, que estuda os factores
externos ou estacionais, físicos ou bióticos, na sua relação com a vegetação, e a
sinecologia etológica, que se centra nas respostas da vegetação mediante as condições
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ambientais, como sejam as formas biológicas e as estratégias de adaptação das
comunidades.

Segundo Neto (2002), esta orientação baseada na Geobotânica (a qual integra a
fitossociologia), que incorpora a visão geossistémica e o conceito integrador de
geossistema, tem como objecto as relações territoriais e dinâmicas das comunidades
que integram a paisagem vegetal e a análise das suas dinâmicas espaciais. O Homem e
as suas actividades não podem ser excluídos do estudo da paisagem vegetal.

1.2.2.3. Estudos de Flora e Vegetação Psamófilas em Portugal

Um dos primeiros estudos conhecidos sobre a flora litoral Portuguesa,
“Géographie Botanique du Portugal. I. La flore littorale du Portugal” foi apresentado
por Daveau (1897).

No que se refere a estudos da vegetação das costas litorais de Portugal, o
trabalho de Braun-Blanquet et al. (1956), “Résultats de deux excursions géobotanique

à travers de Portugal septentrional & moyen IV. Esquisse sur la végétation dunale”
constitui uma referência importante. Anos mais tarde, Vasconcellos (1974) publica as
“Plantas das areias e rochedos litorais (Fanerogâmicas)”. Também nesta época, Rivas-
Martínez (1974) apresenta "La Vegetation da la Clase Quercetea ilicis en España y

Portugal", que, embora não seja específica sobre a vegetação arenícola do litoral, faz
menção a muitas destas espécies e comunidades.

Tüxen (1975) mostra um estudo pioneiro explicitamente sobre a vegetação
psamófila, "Sobre las comunidades del orden Euphorbietalia peplis (Cakiletea

maritimae)”, que se tornará num documento fundamental do conhecimento das
comunidades anuais halonitrófilas ocorrentes nas praias. Por sua vez, Diez Garretas et

al. (1978) e Diez Garretas (1984), nos “Pastizales terofíticos de playas y dunas en el sur

de la Península Ibérica” e nos “Datos sobre la végetación psammofila de las costas

Portuguesas”, fazem uma síntese muito completa da vegetação psamófila terofítica,
hemicriptofítica e camefítica de Portugal Continental. Estes documentos continuam a
ser, ainda hoje, referências basilares nesta área de investigação.
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Merecem especial destaque os trabalhos de Géhu (1985), “La végétation des

dunes et bordures des plages européennes”, espacialmente muito abragente, e
também "El género Ammophila Host. en costas europeas y norteafricanas" de
Fernández-Prieto et al. (1987), onde é mencionado o papel fixador das areias das
praias  desempenhado por Ammophila spp..

Na Península Ibérica, a obra que se pode considerar mais importante,
abrangente e inovadora sobre a vegetação das areias, é produzida por Rivaz-Martínez
et al. (1980), em a “Vegetación de Donaña (Huelva, España)”. Aqui é abordada a quase
totalidade da vegetação psamófila da Península Ibérica, não só das áreas secas, mas
também das depressões húmidas. Será com base neste trabalho, que mais tarde se
irão desenvolver os três primeiros grandes estudos sobre a vegetação do litoral
Português: Lousã (1986) com “Comunidades Halofílicas da Reserva de Castro Marim”,
Costa (1991) em “Flora e vegetação do Parque Natural da Ria Formosa”, e Neto (1999)
com “A flora e a vegetação da faixa litoral entre Tróia e Sines”.

Porém, a escassez de obras de referência sobre a vegetação psamófila a nível
nacional, segundo Neto (2002) justifica-se pela ausência de uma escola fitossociológica
definida e pelo facto de existirem poucos fitossociólogos portugueses. Também a
menor atenção dada às formações do litoral, em comparação, por exemplo, com
formações de índole florestal, tradicionalmente mais ligadas à produtividade
económica, é uma tendência difícil de contrariar.

Lousã (1986) debruça-se sobre as “Comunidades Halofílicas da Reserva de

Castro Marim” e em 1987, Moreira apresenta o “Estudo fitogeográfico do ecossistema

de sapal do Estuário do Sado”. Costa & Lousã (1989), estudam a “Flora da Costa de

Quiaios”. Os ecossistemas psamófilos são também objecto das investigações de Guitan
(1989) em “Ecosistemas litorales del noroeste de la Peninsula Ibérica: complejos de

vegetação psamófila e higrófila”. Rivas-Martínez et al. (1990b) sintetizam muita da
investigação existente sobre estes (e outros) ecossistemas em “La vegetación del sur

de Portugal (Sado, Alentejo y Algarve)”.

Em 1990, Costa et al., analisam a “Vegetação dos pinhais da Ria Formosa”, e
em 1991, Costa escreve a “Flora e vegetação do Parque Natural da Ria Formosa”. Por
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sua vez, Neto (1991) estuda "Os biótopos e as fitocenoses da reserva natural das dunas

de S. Jacinto" e, no seu seguimento "A Flora e a Vegetação das Dunas de S. Jacinto" e
"O microclima das Dunas de S. Jacinto (litoral de Aveiro)” (Neto, 1993a; 1994).

Outras publicações importantes foram realizadas por Costa & Lousã (1992) com
as “Communautés psammophyliques et halophyliques de Ria de Alvor", Costa et al.

(1993) em “Communautées de Juniperus au Portugal” e "The Vegetation of Dunes of

Southwest Portugal" (Costa et al., 1994). Neto (1993b) publica também algumas
“Notas sobre a flora e a vegetação do Cabo Espichel”.

Izco produz relevantes trabalhos de referência sobre a vegetação psamófila na
Península Ibérica, destacando-se “Dry coastal ecosystems of Nothern and

Northwestern Spain” (Izco, 1993b), “Presencia de la alianza Linarion pedunculatae en

los cordones dunares Galaico-Portugueses” (Izco et al., 1988), “La marisma superior

cántabroatlántica meriodional: estudio de las comunidades de Juncus maritimus y de

Elymus pycnanthus” (Izco et al., 1992), e  “Análisis y clasificación de las comunidades

vegetales vivaces de las dunas vivas gallegas” (Izco et al., 1993a).

Espírito-Santo et al. (1995) apresentam uma “Sinopsis da vegetação de Portugal

Continental”, onde é dada alguma atenção à flora e vegetação dunar. Neto et al.

(1996), concentram-se nos matos costeiros nitrofílicos em “Sobre a posição

fitossociológica dos matos de Stauracanthus genistoides (Brot.) Sampaio e Santolina

rosmarinifolia L. var. impressa (Hoffmanns. & Link) Coutinho no Superdistrito Sadense”.
Costa et al. (1998) fazem uma sinopse da vegetação nitrofílica, característica de
situações de perturbação, da classe Pegano harmalae-Salsoletea vermiculatae em “An

overview of the Pegano harmalae-Salsoletea vermiculatae Br.-Bl. & O.Bolòs 1958,

vegetation class in continental Portugal”. Espírito-Santo & Capelo (1997) publicam
“Contribuição para o estudo da aliança Juncion acutiflori Br.-Bl. in Br.-Bl. & Tüxen 1952

no sudoeste da Península Ibérica”, e Costa et al. (1997) elaboram um estudo
abrangente sobre a “Vegetação do Parque Natural da Ria Formosa”.

A primeira caracterização sumária da vegetação costeira do Sector Divisório
Português, incluindo a generalidade dos ecossistemas dunares, é apresentada por
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Costa et al. (2002), em “The coastal vegetation of the Portuguese Divisory Sector:

dunes, cliffs and low-scrub communities”.

De elevada importância no contexto do presente trabalho, são os trabalhos de
Neto (1999) “A flora e a vegetação da faixa litoral entre Tróia e Sines” e a sua
continuidade em Neto (2002) em “A Flora e a Vegetação do superdistrito Sadense

(Portugal)”. Nestes trabalhos, (Neto, 2002, op. cit): “a noção integradora do

geossistema é assimilada através das análises de geomorfologia, climatologia,

hidrologia, pedologia e geologia, que, de forma inter-relacionada pretendem

diferenciar os vários sistemas que incluem as comunidades vegetais”. Refere ainda que
o estudo das comunidades vegetais, apesar de utilizar a Fitossociologia como
metodologia de recolha de dados de campo (e análise), pretende ser mais abrangente
e incluir conhecimentos sobre as características físicas dos biótopos, de forma que, se
possam claramente integrar e localizar espacialmente as associações (ou
agrupamentos de associações vegetais) enquanto sistemas.

Capelo (2003) apresentou “Conceitos e Métodos da Fitossociologia –

Formulação Contemporânea e Métodos Numéricos de Análise da Vegetação”, relativo
à aplicação de métodos analíticos matemáticos (abordando, por exemplo, a
determinação estatística de bioindicadores dos tipos e complexos de vegetação, e a
revisão dos métodos multivariados usados na sintaxonomia numérica - classificação e
ordenação estatística dos dados de vegetação - e na sua interpretação ambiental). Este
estudo trouxe uma renovação ao método fitossociológico, sendo analisados os
diferentes níveis de complexidade na descrição do coberto vegetal, nomeadamente as
comunidades (Fitossociologia clássica), as unidades de sucessão ecológica ou séries de
vegetação (Fitossociologia sucessionista) e os gradientes de vegetação ou geosséries
(Geosinfitossociologia). Os diferentes níveis são contextualizados no quadro
conceptual geral da Fitossociologia Integrada como Ciência Ecológica da Paisagem,
dando consistência à Fitossociologia Paisagista.

Para além do estudo da vegetação per si, são de grande interesse os trabalhos
desenvolvidos numa perspectiva de Fitossociologia aplicada. Nas últimas décadas, têm
surgido trabalhos interessantes, que incluem o estudo de associações de plantas dos
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ecossistemas psamófilos em Portugal, numa óptica de aplicação ao ordenamento e
gestão do território.

Caraça (2002) debruça-se sobre a Gestão de áreas protegidas em “A Flora dos

Sítios Comporta-Galé e Cabrela. Contribuição para os planos de Gestão”. Em (2002)
Paiva & Pinto-Gomes, reafirmam o papel da Fitossociologia no ordenamento territorial
do litoral com “O interesse da fitossociologia na gestão e conservação do litoral
alentejano: Praia do Monte Velho (Santiago do Cacém)”. Arsénio et al. (2009),
sintetizam grande parte das comunidades existentes na Costa Vicentina no “Guia

geobotânico da Excursão ALFA 2009 ao litoral alentejano”.

Existem também alguns estudos recentes que se debruçam especificamente
nas relações entre o fenómeno da erosão costeira e a distribuição e comportamento
da vegetação natural ao longo das praias e dunas costeiras, como os trabalhos de
Araújo et al. (2002), Soares de Carvalho et al. (2002), Lomba et al. (2005) e Lomba et

al. (2008).

Lomba et al. (2008), estudam o potencial de bioindicação de algumas espécies,
com forte componente estatística e ênfase na geologia e processos geodinâmicos
costeiros, em “Endemic sand-dune vegetation from Northwest Iberian Peninsula:

Diversity, dynamics and significance for bioindication and monitoring of coastal

landscapes”. No ano seguinte, Laranjeira (2009) analisa os efeitos da acção humana
sobre as comunidades dunares e seus efeitos ecológicos e paisagísticos em
“Fragmentação pelo Pisoteio dos Sistemas de Duna Frontal. Casos de Vila Nova de

Gaia”.

No entanto, a maioria dos trabalhos baseados no importante potencial
bioindicador (Iserentant & De Sloover, 1976) da flora e vegetação psamófilas
(Favennec, 2002), são focadas principalmente em áreas restritas da costa do Norte de
Portugal, na Região Biogeográfica Eurossiberiana (Atlântica) (por exemplo, Granja et al.

2000; Silva, 2006; Macedo, 2008; Honrado et al., 2010; Macedo et al., 2010; Fidalgo et

al., 2014; Macedo, 2015), existindo poucos trabalhos abrangendo a região
biogeográfica Mediterrânea em Portugal (Chozas et al., 2015).
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Neste contexto, Martins et al. (2014b) examinam o potencial de bioindicação
de diferentes taxa psamófilos de acordo com o seu comportamento espacial e
ecológico em “Bioindicators of erosive dynamics in beach and dune systems in the

Portuguese mainland coast”, já abrangendo a quase totalidade da costa continental
Portuguesa.

Um trabalho incontornável é “Flora e Vegetação do sudoeste de Portugal

continental” de Neto et al. (2009), que apresenta a descrição sintaxonómica das
comunidades, incluindo novos sintaxa, e discute a sinecologia, composição florística e
corologia, e expressa a correspondência entre a classificação fitossociológica e os
habitats da “Rede Natura 2000”. A preocupação com a conservação da natureza,
designadamente de taxa ameaçados, reflecte-se em trabalhos como Neto et al. (2014)
que apresenta “Ecology and phytosociology of endangered psammophytic species of

the Omphalodes genus in Western Europe”.

Um trabalho recente de Martins et al. (2014a), “Taux d'endémicité et tendances

phytogéographiques de la végétation psammophile des plages et des dunes de sable

côtier dans le Sud-ouest de l'Europe (Portugal continental)”, analisa as tendências
fitogeográficas das comunidades psamófilas e as correspondentes percentagens de
endemismos, ao longo da costa Portuguesa.

Costa et al. (2011) apresentam uma revisão completa das comunidades anuais
dunares da costa Portuguesa em “Annual dune plant communities in the Southwest

coast of Europe”. Em 2013, Martins et al. apresentam um trabalho aprofundado sobre
a importância da flora e das comunidades vegetais de praias e dunas no contexto do
ordenamento e gestão do litoral, em “The meaning of mainland Portugal beaches and

dunes’ psammophilic plant communities: a contribution to tourism management and

nature conservation”.

No que se refere à sintaxonomia - estudo, definição, classificação dos
agrupamentos vegetais, Géhu, (2006) - obras de referência para a Península Ibérica,
são os trabalhos de Rivas-Martínez et al. (2001) “Sintaxonomical checklist of vascular

plant communities of Spain and Portugal to association level” e a sua adenda “Vascular
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plant communities of Spain and Portugal. Addenda to the Syntaxonomical checklist of

2001” (Rivas-Martínez et al., 2002).

As obras mais recentes e de maior vulto sobre a sintaxonomia peninsular
(Espanha e Portugal) foram publicadas por Rivas-Martínez (2011) e Costa et al. (2012)
com “Vascular Plant Communities in Portugal (Continental, The Azores and Madeira)”.
Esta última referência é uma obra completa e actualizada sobre todas as comunidades
de plantas conhecidas e classificadas em Portugal (continental e ilhas), constituindo
uma síntese de mais de 40 anos de investigação fitossociológica em Portugal, e o
documento de base para consulta dos sintaxa presentes em Portugal.

1.3. Objectivos da Tese

Neste tópico, são apresentados os principais objectivos deste trabalho.

1.3.1. Questões de Partida

Os objectivos gerais deste trabalho foram:

- Desenvolver um estudo conducente ao conhecimento dos padrões e
dinâmicas de distribuição dos ecossistemas psamófilos das praias e dunas litorais da
costa ocidental de Portugal continental.

Procurou-se contribuir para o conhecimento e compreensão dos valores
naturais destes ecossistemas, numa óptica de planeamento, ordenamento e gestão do
território, com vista à conservação da natureza e ao desenvolvimento sustentável.

- Colaborar na produção de dados científicos actualizados sobre os
ecossistemas do litoral português e seu estado de conservação, através da
investigação biogeográfica sobre as comunidades de praias e dunas litorais na
actualidade, numa escala de trabalho escala inédita em Portugal.

Foi dado ênfase às comunidades e associações fitossociológicas com interesse
para a conservação, inseridas ou classificáveis nos habitats da “Rede Natura 2000”.
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Os objectivos específicos foram:

- Estudar e descrever os principais elementos da flora e vegetação dos
ecossistemas de praias e dunares, que ocorrem na área de estudo (ao longo do eixo
Norte-Sul da costa continental portuguesa, e dos gradientes espaciais mar-interior,
característicos do litoral, que comandam a organização da vegetação psamófila) e
fazer a ligação com as tendências biogeográficas, no contexto das regiões
biogeográficas Eurossiberiana e Mediterrânica.

- Localizar e identificar comunidades e respectivas espécies que podem
funcionar como bioindicadores das dinâmicas litorais e respectivos estados de
qualidade ou degradação ambiental.

- Determinar as taxas de cobertura espacial das diferentes comunidades
psamófilas de praias e dunas (praia, duna branca e duna cinzenta) e respectivas
percentagens de endemicidade.

- Analisar a influência de variáves ambientais naturais (e.g. factores
topográficos e geomorfológicos, como a instabilidade das areias e a distância ao mar) e
de factores antrópicos que operam como factores limitantes nas distribuições e
dinâmicas espaciais das fitocenoses.

- Determinar o estado geral de conservação dos ecossistemas psamófilos
estudados (face ao que pode ser considerado o estado óptimo das comunidades).

Espera-se que os resultados produzidos neste estudo possam vir a contribuir
para o conhecimento científico da temática em causa, e a ser utilizados por técnicos,
decisores e gestores do território no processo de ordenamento e gestão sustentada do
litoral português, designadamente através da sua inclusão nas actividades de gestão
dos recursos naturais e da biodiversidade, de acordo com os objectivos da “Rede
Natura 2000”.
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1.3.2. Hipóteses de Trabalho

As hipóteses de trabalho basearam-se nalguns pressupostos gerais:

a) Os gradientes de vegetação "mar-interior" são quantificáveis e podem ser
medidos. b) Uma melhor compreensão das tendências de distribuição espacial
contribui para a gestão das actividades humanas e para a conservação da natureza nas
áreas costeiras.

A figura 4 mostra o domínio das questões de partida relacionadas com
desenvolvimento da hipótese de trabalho.

Figura 4. Esquema conceptual: domínio das questões de partida (adapt. de Martins, 2009).

Assim, formulou-se a seguinte hipótese de trabalho:

No contexto da conservação natural do litoral português, em que medida é

relevante e de que forma pode contribuir o conhecimento da flora e vegetação

psamófilas - obtido através do estudo dos seus padrões de distribuição, em correlação

com os factores ambientais, naturais e antrópicos, e suas vulnerabilidades, ameaças a
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que estão sujeitas e do seu valor para conservação - para o ordenamento e gestão do

território?

1.3.3. Modelo Analítico

A operacionalização da investigação baseia-se num modelo analítico apoiado
na Fitossociologia Paisagista (recolha e análise dos dados relativos à vegetação e
factores ambientais) e em métodos estatísticos (tratamento dos dados). Na figura 5
apresenta-se o mapa cognitivo dos conceitos-chave de investigação, em que são
expostos possíveis aspectos de análise.

A investigação incluiu desde a escala de pormenor das associações
fitossociológicas, até à escala mais abrangente da paisagem (Geosinfitossociologia e
Fitossociologia Dinâmica ou Sinfitossociologia). No que se refere à apresentação dos
resultados, recorreu-se às novas tecnologias de informação geográfica para a
produção cartográfica.

Nos capítulos seguintes, seguem-se reflexões sobre as questões e hipóteses de
trabalho exploradas, e são mostrados os resultados obtidos no decorrer da
investigação. Espera-se que os mesmos possam vir a ser integrados em medidas
efectivas de ordenamento e gestão do território, conservação da natureza e da
biodiversidade.
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Figura 5. Mapa cognitivo dos conceitos-chave de investigação (simplificado) (adapt. de Martins, 2009).
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Capítulo 2 - Litoral, Ordenamento e Conservação

2.1. Sensibilidade e Valor das Zonas Costeiras
No relatório “Alterações Climáticas, Impactos e Vulnerabilidades na Europa”

(Climate change, impacts and vulnerability in Europe) publicado pela EEA em 2012, a
Península Ibérica, é apontada como uma das regiões europeias que mais será afectada
pelas alterações climáticas.

Prevê-se ainda (op. cit): “um aumento médio da temperatura, que poderá ser até

6 graus superior à restante Europa, e, uma diminuição da precipitação média, com

aumento dos episódios de chuvadas intensas e destruidoras. Sobretudo no Verão

haverá acentuada diminuição do caudal dos rios, agravando a escassez de água (e

menor produtividades agrícola e energética), o aumento das perdas de biodiversidade,

a desertificação física, maior risco de incêndios e proliferação de vectores de doenças

próprias de climas mais quentes”.

Os impactos nos ecossistemas naturais e os consequentes efeitos sociais e
económicos, causados de forma directa ou indirecta, pelas alterações climáticas
induzidas pelo Homem, tendem a piorar nas próximas décadas (IPCC, 2007b).

A IUCN - The International Union for the Conservation of Nature and Natural

Resources (1956), ou World Conservation Union (1990) - reconhece que muitos
ecossistemas são continuamente degradados e mesmo destruídos por causas
antrópicas, alertando que em 2008, existiam 16 110 espécies da fauna e flora
ameaçados de extinção em todo o globo.

Segundo Frankel et al. (1998), o aumento da pressão proveniente da
fragmentação dos habitats e de mudanças aceleradas no ambiente, colocam novas
exigências e desafios ao reportório genético das espécies em estado natural,
justificando a necessidade de conservá-las enquanto recurso para as restantes
espécies que sustentam a Humanidade.

A degradação dos ecossistemas contribui para a perda de serviços ecológicos, de
recursos genéticos, e da eventual capacidade de resposta a doenças e outros
problemas globais, e afecta potencialidades económicas emergentes, nomeadamente
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na área da etnobotânica, da agricultura biológica e do ecoturismo (Fennel, 2003; CBD,
2010).

Devido à posição espacial que ocupam na interface entre o mar e a terra, as
áreas costeiras são intrinsecamente sensíveis. Dinâmicas naturais cíclicas (provocadas
pelas oscilações do nível do mar, alterações gemorfológicas, o clima, a carga
sedimentar e a neo-tectónica) induzem mudanças dramáticas nas geoformas costeiras
(Granja et al., 2000; Favennec, 2002; Soares de Carvalho et al., 2002; Lomba et al.,
2008), de forma que em nenhuma parte do Globo terrestre, incluindo a vizinhança dos
vulcões, se observam mudanças tão permanentes e rápidas dos processos inorgânicos
e bióticos como nas costas marítimas (Tüxen, 1975; Costa, 2001).

Por questões de índole territorial relacionadas com a ocupação humana
(Foody, 2002), as áreas de contacto entre as influências marinhas e terrestres são pois
extremamente complexas e vulneráveis em termos biofísicos (Panizza, 1990), e estão
sujeitas a intensas pressões exógenas. Com alguma facilidade, podem sofrer processos
de degradação irreversível, caso a sua capacidade de resiliência seja ultrapassada (Rust
& Illenberger, 1996), e o sistema perca a sua capacidade de auto-regulação (Ferreira,
2006).

De forma a manter a integridade dos sistemas biofísicos e o normal
funcionamento dos ecossistemas, as trocas transversais, informativas e materiais,
deverão decorrer de forma fluida e ordenada (Ferreira & Laranjeira, 2000). No
entanto, o litoral inclui as áreas mais densamente povoadas do país, sendo os maiores
problemas causados pelas dinâmicas dos sistemas costeiros, usos do solo e formas de
gestão (Ferreira, 2006). As pressões sobre o litoral aumentam incessantemente,
incluindo as ameaças relacionadas com as alterações climáticas, como a progressiva
subida da temperatura média do ar com efeitos no nível de degelo das calotes polares,
no aumento do nível médio das águas do mar, e na intensificação da frequência de
fenómenos climáticos extremos como chuvas intensas e tempestades que provocam
cheias, ondas de calor e períodos de seca, ondulações fortes (IPCC, 2001; Martins,
2008). A erosão e recuo da linha de costa estão relacionados com destes fenómenos.

Ao longo do próximo século, a subida do nível do mar irá afectar as regiões
costeiras de várias formas: perda de território, recuo da linha costeira devido à erosão
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e inundação, aumento da frequência das cheias relacionadas com tempestades e
intrusão de água salgada nos aquíferos de água doce (CCSP, 2009; Martins et al.,
2014b).

Durante o séc. XX o nível médio do mar subiu 1.7 ± 0.5 mm/ano, e a
temperatura dos oceanos aumentou 0.6ºC desde 1950, em consequência da subida da
temperatura atmosférica nas zonas costeiras (Bindoff et al., 2007). O IPCC (2007b)
reconheceu existir uma relação entre as alterações climáticas e a subida do nível
médio do mar, de forma que um aumento de 3ºC na temperatura média do ar, acima
da verificada entre 1980 e 1999, poderá significar a perda de 30% das zonas húmidas
mundiais (lagoas, sapais, mangais, planícies flúvio-marinhas).

Prevê-se que a continuação do aumento da subida do nível médio do mar cause
significativos impactes nos ecossistemas costeiros (Eliot et al., 1999; Marfai & King,
2008) sendo os estuários, as lagoas costeiras, as arribas de arenito pouco consolidadas
e as dunas, aqueles onde os efeitos se sentirão de forma mais diversificada e
acentuada (Ferreira et al., 2008).

As praias e dunas costeiras são geralmente formadas em linhas de costa
brandas, arenosas, ou de cascalho ou seixo. Embora o recuo e avanço da posição da
linha de costa possa ocorrer naturalmente (Brown et al., 2011) as arribas brandas e as
costas sedimentares são muito menos resilientes do que as costas rochosas, que
praticamente não erodem (EUROSION, 2004).

A erosão predomina sobre a acreção, em pelo menos 70% das linhas costeiras
arenosas do mundo, resultando na tendência do deslocamento da linha de costa para
o interior (Bird, 1985). A erosão das linhas de costa suaves pode ser uma resposta
ambiental normal às condições climáticas cíclicas, que lentamente vai ocorrendo
durante vários anos, ou ocorrer rapidamente em resultado de episódios dramáticos,
como tempestades catastróficas (SOPAC, 2007; Brown et al., 2011).

Enquanto sistemas de acumulação, as dunas costeiras formam-se em condições
de balanço sedimentar positivo, ou seja, quando as entradas (inputs) excedem
grandemente as saídas (outputs) do material sedimentar. Assim, um balanço
sedimentar negativo, conduz à dissecação do sistema dunar por erosão das suas
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pedoformas: rotura (blowouts), depressões e planícies de deflacção, dunas de
reactivação e escarpamento (Carter, 1991). Em condições de equilíbrio dinâmico (em
que a erosão iguala a acrecção), as comunidades psamófilas ocorrem em gradientes
ecológicos e geomorfológicos bem definidos (Feagin et al., 2005b), sobretudo
determinados por factores ambientais, como as dinâmicas marítimas, a proximidade
ao mar e a mobilidade das areias (Kim & Yu 2009; Martins et al., 2014b).

As causas directas da erosão marítima incluem obras pesadas de engenharia
para a defesa costeira, estruturas de protecção inadequadas ou inapropriadas,
dragagem para fins de navegação, e artificialização do litoral (por exemplo, devido ao
desenvolvimento de portos), que causam elevados impactos nos processos
sedimentares naturais (EUROSION, 2004). Também a limpeza e corte da vegetação e
mudanças no uso dos solos relacionadas, a construção de barragens e obras de
regulação das águas dos rios, a submersão de terras, a extracção de águas e areias e a
mineração de gás, são factores que contribuem para a subsidência e perda de solo.
Outra origem indirecta, mas significativa, é a subida do nível do mar e as suas causas:
as actividades económicas que provocam o aumento do C02 na atmosfera
contribuindo para o aquecimento global (Carter, 1991; EUROSION, 2004; Feagin et al.,

2005a; IPCC, 2007b; Brown et al., 2011; Martins et al., 2014b).

Ferreira et al. (2008) consideram que em Portugal continental, os impactes
sociais e económicos serão mais severos nos estuários do Tejo e Sado, e nas Rias de
Aveiro e Formosa. Por exemplo, no caso do estuário do Sado, durante as últimas
décadas ocorreu a redução significativa da área de sapal, devido aos efeitos da erosão
e consequente desaparecimento de grandes porções de sapal baixo, sobretudo nas
áreas mais expostas ao seiche lagunar (oscilação periódica do nível do corpo de água
parcial ou totalmente fechado, devido à variação brusca da pressão atmosférica, ou à
acumulação de grandes ondas (Moreira, 1984). O desaparecimento do sapal baixo
expõe o sapal alto, provocando o surgimento de escarpas de erosão (Moreira, 1992).

A erosão compromete o desenvolvimento das actividades humanas ao longo da
costa, acarretando elevados custos (económicos, de propriedades, de terra,
infraestruturas e transportes). No entanto, a erosão é um processo natural de
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redistribuição dos sedimentos (Veloso-Gomes et al., 2004; Brown et al., 2011). O
aumento da gravidade da erosão nos habitats costeiros reside no facto de estar a ser
estimulada ou amplificada pelas interferências humanas nos ciclos e padrões naturais
de movimentação das areias (Carter, 1991; Martins et al., 2014b).

No caso particular dos sistemas litorais, estes sofrem uma intensa pressão de
várias actividades humanas, económicas e de lazer. Os distúrbios causados pelas
actividades humanas, directos e indirectos, incluindo os usos do solo (Foody, 2002), as
actividades turísticas (recreio nas praias, que aumentam o pisoteio), a remoção da
vegetação para a construção de infra-estruturas (Araújo et al., 2002; Soares de
Carvalho et al., 2002), as mobilizações agrícolas e a proliferação de taxa exóticos
invasores (Lee et al., 2000; Kim, 2004; Gutierres et al. 2011), estão relacionados com o
empobrecimento da diversidade biológica, deficiências nutricionais do solo, e ausência
de espécies-chave em determinadas comunidades.

A procura das praias, com maior incidência na época estival (coincidente com a
floração de várias espécies de plantas, que nessa altura sensível sofrem maior pisoteio
e poluição, comprometendo assim os seus ciclos biológicos), o aumento da população
costeira e a expansão da construção, constituem um conjunto de factores de
perturbação antrópica que contribuem para acelerar e aumentar a magnitude dos
processos degradativos de origem natural (Kutiel et al., 1999; Araújo et al., 2002;
Soares de Carvalho et al., 2002; Lomba et al., 2005). Contribuem também para o
declínio de populações naturais de espécies da fauna, como o coelho, e da
biodiversidade em geral, o que por sua vez, tem implicações negativas na estrutura da
vegetação dunar e na própria fixação das areias (Til & Kooijman, 2007).

Um insuficiente conhecimento sobre a preponderância dos factores ambientais
na distribuição espacial dos ecossistemas litorais (ou fraca aplicação dos
conhecimentos existentes nas actividades de planemanto, ordenamento e gestão do
território), sobretudo no que se refere à acção humana, poderá comprometer a
conservação destes ecossistemas. Assim, é de extrema importância o seu estudo e a
aplicação dos resultados no ordenamento e gestão destas áreas.
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2.1.1. Os Gradientes Ecológicos
No litoral continental português ocorrem três tipos principais de conjuntos de

formações vegetais: de dunas, de sapais e de arribas (Costa, 2001). Os ecossistemas de
praia e dunares, arenícolas ou psamófilos, são maioritariamente constituídos por
plantas e comunidades que vivem preferencial ou exclusivamente em solos arenosos
(Géhu, 2006).

Nas praias e dunas litorais, diversos fenómenos e factores determinam o
desenvolvimento e distribuição espacial da flora e vegetação, desde o primeiro sector
com vegetação, próximo do mar, até às dunas mais interiores. Destacam-se as
perturbações causadas pela ondulação e os ventos fortes - que podem causar o
enterro ou desenterramento das plantas - o stress hídrico, a mobilidade das areias, as
elevadas temperaturas, o ambiente nitrófilo (em parte causado pelo lixo depositado
pelas marés), e a salinidade do solo. A intensidade destes factores justifica a
ocorrência de nítidos gradientes ambientais entre a praia e as dunas em posição mais
interior (Rozema et al., 1985; Costa, 1991; Hesp, 1991; Costa, 2001; Ripley, 2001;
Maun, 2008; Ciccarelli et al., 2009; Maun, 2009; Álvarez-Molina et al., 2012; Brunbjerg
et al., 2012a,b; Frosini et al., 2012; Liu et al., 2013; Liu et al. 2014; Feagin et al., 2015b).

Os gradientes ecológicos são determinados pela distância à linha de costa. Nas
comunidades situadas em posição mais próxima do mar, e que suportam a acção
mecânica da ondulação, os níveis de salinidade do solo e do ar são elevados, há grande
mobilidade do substrato arenoso, assinalável pobreza do solo em nutrientes e uma
xeromorfia elevada. Intrinsecamente, a fraca disponibilidade de água doce e o baixo
teor de elementos nutritivos essenciais, provoca condições de secura fisiológica. Para
ultrapassarem estas limitações respondem com adaptações de natureza morfológica,
anatómica, fenológica e fisiológica (Waisel, 1972; Costa, 2001).

Apesar dos vários estudos supracitados, dada a quantidade e complexidade de
variáveis envolvidas, ainda não foi desenvolvido um modelo (fiável), de resposta da
flora e vegetação ao efeito combinado dos factores abióticos (Forey et al., 2009a,
2009b; Balestri & Lardicci, 2013).

Na figura 6, pode-se observar uma análise realizada na costa portuguesa,
referente ao grandiente ecológico da salinidade superficial (do solo).
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Figura 6. Variação da salinidade superficial das areias num transecto (praia alta/dunabranca) realizado
na praia de São Jacinto (Reserva Natural das Dunas de São Jacinto). Os pontos 1-16 correspondem aos

pontos de medição (extraído de Neto, 1991).

A existência dos gradientes ambientais determina a ocorrência de diferentes
ecossistemas psamófilos, cuja diferenciação está também relacionada com a
geomorfologia. Destaca-se a classificação morfológica de Moreira (1984), que se
baseia nas formas dominantes, na dimensão do material acumulado e na posição
geográfica relativamente ao mar.

Em geral (ver figura 7), o diâmetro das particulas, a mobilidade da areia, os
níveis de carbonato de cálcio, a influência do spray marítimo e o pH, diminuem para o
interior, enquanto que a matéria orgânica e a disponibilidade de nutrientes azotados
aumentam na mesma direcção (McLachlan & Brown, 2010).
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Figura 7. Gradientes dos principais factores abióticos no sentido mar interior (da esquerda para a
direita) num sistema praia-duna (adaptado de McLachlan & Brown, 2010).

Segundo Moreira (1984) distinguem-se os seguintes sectores:
a) Pré-praia, situada abaixo da maré baixa viva, e prolongando-se para o largo

até à linha de rebentação das ondas;
b) Praia baixa, que se estende entre os limites da baixa-mar em águas vivas e

em águas mortas;
c) Praia média, entre os níveis da preia-mar e da baixa-mar de águas mortas (é

na transição entre a praia média e a praia alta que se instalam os primeiros vegetais na
praia);

d) Praia alta, situada acima do nível da preia-mar das águas mortas e o nível
atingido pela ondulação durante as marés vivas e as tempestades.

Na figura 8, apresenta-se um quadro que sintetiza algumas das principais
classificações dos ecossistemas de praia, e seus autores, e respectivas terminologias
francesa, inglesa e portuguesa.
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Figura 8. Morfologia das praias, de acordo com vários autores (adaptado de Moreira, 1984).

Situadas no topo da praia alta, em condições de estabilidade, surgem as dunas
costeiras. Estas são formas de relevo criadas pela ação do vento, que mobiliza as areias
disponíveis nas praias, acumulando-as em dunas de alturas e formas variadas, na zona
costeira. Podem ser móveis (com migração contínua das areias), semi-fixas (com
encostas ou dorsos parcialmente móveis, parcialmente fixos) e fixas (associadas à
presença de cobertura vegetal costeira, normalmente de carácter arbustivo alto ou
arbóreo, que imobiliza os sedimentos) (Claudino-Sales, 2010).

Tendo em conta as secções com vegetação das praias e dunas, ainda de acordo
com a classificação ecológica e geomorfológica de Moreira (1984), e amplamente
descrita em Neto (1991) e Neto (1999), é possível distinguir (na praia) a zona de

transição praia média-alta e a praia alta, e (nas dunas) a duna branca, a duna cinzenta

e a duna verde.
Destacam-se no Quadro 1, algumas características ecológicas dos sistemas

dunares que justificam esta distinção.
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Quadro 1. Características ecológicas distintivas dos diferentes tipos de dunas costeiras vegetadas
(adaptado de Neto, 1991).

Ecossistema Dinâmica das
partículas arenosas

Formação vegetal
(característica)

Outras características

Duna branca
(primária,
móvel, viva,

instável)

Instabilidade das

partículas arenosas.
Movimentação das

cristas dunares para o
interior.

Herbácea.

Hemicriptófitos. Tufos
de Ammophila spp. de

elevada densidade,
que colonizam as

cristas.

Elevada influência dos

ventos dominantes e da
salsugem. Sem evolução

pedogenética.
Acumulação de matéria

orgânica nos tufos das

cristas dunares.

Duna
cinzenta
(secundária,
semi-fixa,
penestabiliza
da,
penestável)

Partículas arenosas
parcialmente estáveis,
movimentando-se
apenas nos corredores
interdunares
(clareiras). Sem
migração das cristas
dunares.

Arbustiva baixa.
Caméfitos.
Clareiras colonizadas
por plantas anuais.

Menor influência dos
ventos dominantes e da
salsugem. Formação de
solo sob os tufos de
arbustos.

Duna verde
(terciária,

fixa, morta,
estável)

Total estabilidade das
partículas arenosas.

Arbustiva alta.
Cobertura total do
solo. Nano e
microfanerófitos.
Presença de sub-
bosque e taxa
escandentes.

Fraca influência dos
ventos e da salsugem.
Maior evolução
pedogenética, com
formação de húmus tipo
mull.

De acordo com Neto (2002), em Portugal podem-se diferenciar, quanto à
composição geomorfológica e do coberto vegetal, dois tipos de biogeossistemas (ver
Quadro 2). O biogeossistema I inclui os “ecossistemas de praia e dunas litorais”, que
recebem a influência directa dos ventos marinhos e da salsugem. O biogeossistema II
refere-se às “dunas mais interiores”, que se encontram afastadas desta influência,
sofrendo índices termófilos superiores, face à menor expressão do efeito
tamponizador do mar.
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As comunidades vegetais psamófilas do litoral português estão agrupadas
nestes dois grandes biogeossistemas, com diferentes características morfológicas,
litológicas, pedológicas e ecológicas. Os dois conjuntos distinguem-se por possuírem
flora e vegetação diferenciadas e ainda pelas seguintes características físicas (Quadro
2):

Quadro 2. Principais características físicas distintivas dos biogeossistemas psamófilos em
Portugal continental.

Biogeossistema I
“Ecossistemas de praia e dunas litorais”

Biogeossistema II
“Ecossistemas das dunas mais interiores”

Influência directa e mais intensa dos ventos
marinhos e da salsugem.

Ausência ou menor influência directa dos
ventos marinhos e da salsugem.

Intervenção moderadora do mar sobre as

temperaturas (menores amplitudes térmicas). Índices termófilos superiores.

Maior preponderância dos nevoeiros estivais.
Menor incidência de nevoeiros estivais.

Sistema

dunar mais
recente.

Sem evolução pedogenética.

Sistema
de dunas

interiores
mais

antigo.

Com evolução pedogenética

(maior profundidade, maior
percentagem de matéria

orgânica e maior capacidade de
retenção de água).

Cor branca ou acinzentada.

Não podzolizado. Cor

amarelada
a ocre.

Frequente

podzolização.

Em Portugal, o biogeossistema I - “ecossistemas de praia e dunas litorais,
sujeitos à influência directa dos ventos marinhos e da salsugem”, compreende um
conjunto de comunidades vegetais que se estende desde a transição da praia-média-
alta, até à duna verde.

O biogeossistema I apresenta idades inferiores a 4000 B.P., uma coloração
branca ou acinzentada e uma total ausência de podzolização. Já o biogeossistema II -



63

ecossistemas das dunas mais interiores, possui idades geralmente superiores a 4000
B.P. e várias gerações de dunas (relacionadas com as diversas glaciações quaternárias).
Apresenta, ainda fenómenos de consolidação e frequente podzolização, e uma
coloração amarelada a ocre (Moreira, 1985; Mateus, 1992; Neto, 2004).

O biogeossistema II é bastante mais complexo que o anterior em termos
morfológicos, pedológicos e ecológicos, uma vez que inclui várias gerações de dunas e
coberturas eólicas antigas. Estas apresentam diferentes espessuras de areia, foram
submetidas a diferentes processos pedogenéticos, e testemunham diversos historiais
de utilização antrópica. Assim, é possível distinguir as areias podzolizadas das não
podzolizadas, e as acumulações arenosas de elevada espessura e as de fraca
espessura. Cada situação constitui um biótopo bem individualizado, cujas
características se reflectem no mosaico de comunidades vegetais.

Os principais factores ecológicos que influenciam a configuração da vegetação,
são a humidade superficial, a profundidade das areias e da existência ou não de
podzolização. Entre estes, o factor ecológico que parece apresentar maior
percentagem de explicação no mosaico das comunidades vegetais das dunas
estabilizadas é a disponibilidade de água (humidade) (Muñoz-Reinoso et. al, 2005b).
Esta depende da profundidade a que se encontra a superfície de deflação (na base das
dunas ou das superfícies arenosas), visto que esta superfície permite travar total ou
parcialmente a migração da água de gravidade.

Desta forma, a importância da podzolização e da espessura das areias,
manifesta-se na maior ou menor disponibilidade de água e consequentemente na
configuração da vegetação clímax que, na maioria dos casos, não chega a constituir
uma floresta. Resumidamente, distinguem-se quatro situações principais, que
determinam o tipo de coberto vegetal dominante neste biogeossistema. Nas areias
sem podzolização (ou onde os podzóis foram destruídos) e com elevada profundidade,
surgem charnecas mediterrâneas (tomilhais/tojais) e zimbrais. Nas areias sem
podzolização (ou onde os podzóis foram destruídos) com fraca profundidade,
sobrevêm sobrais psamófilos, medronhais/faiais, carvalhais. Nas areias com
podzolização ocorrem urzais. E nas depressões húmidas interdunares, brotam
complexos de vegetação turfófila e palustre.
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Neste trabalho estudaram-se apenas as comunidades vegetais ocorrentes no
biogeossistema I, que se encontram descritas e analisadas mais adiante.

2.2. Biodiversidade e Serviços Ecossistémicos
A biodiversidade inclui vários níveis de complexidade (Morse et al., 2004): a

diversidade genética (variações na estrutura genética entre os indivíduos ou entre
populações de uma espécie), a riqueza e a diversidade específica (a variedade de
espécies e de taxa infraespecíficos), a diversidade taxonómica mais elevada (a
variedade dos grupos taxonómicos superiores, como famílias ou ordens), a diversidade
de comunidades (a variedade de grupos identificáveis de espécies, que
simultaneamente ocupam e interagem nos mesmos habitats), e a diversidade dos
ecossistemas (variedade das unidades ecológicas, compostas por comunidades
biológicas em interacção com o ambiente físico).

Os ecossistemas naturais incluem todos os componentes bióticos e abióticos
que operam numa dada área, nomeadamente o substrato geológico (litosfera), o ar
(atmosfera), o sol (radiação solar), a água (hidrosfera), os seres vivos (biosfera) e as
estruturas físicas (abrangendo as infraestruturas construídas pelo Homem). As partes
vivas do ecossistema, e o próprio Homem, integram a sua comunidade biológica
(Marten, 2001). As sociedades humanas dependem do funcionamento dos
ecossistemas, que constituem também o sistema de suporte de vida (Fischer et al.,
2007), ou sistema de uso humano (UNESCO, 1974), e incluem os elementos naturais
(orgânicos e inorgânicos) e sócio-culturais, nos diversos ambientes (e escalas) em que
se desenvolve.

As fitocenoses são unidades fitotopográficas de complexidade variável, que
integram processos ecológicos dinâmicos, envolvendo factores abióticos e influências
humanas, a diversas escalas espaciais e temporais (Capelo, 1996).

As plantas são os organismos com maior interferência no ciclo da água. Através
da evapotranspiração, a vegetação tem a capacidade de condicionar e modificar o
clima, à escala local e regional. A redução do coberto vegetal, poderá implicar uma
diminuição da precipitação, um aumento da temperatura do solo e o seu
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empobrecimento, devido à redução da infiltração de água e à lexiviação dos seus
nutrientes, e de um modo geral, contribuir para a sua desertificação (Gurevitch et al.,
2002).

2.2.1. Os Habitats do Litoral
Os habitats sujeitos a condições climáticas extremas, em muitos casos estão

ainda pouco estudados, visto representarem ecossistemas marginais, cujos serviços
(ecológicos, etc.) não são inteiramente reconhecidos e valorizados pela sociedade, e,
como tal deixados à margem dos principais focos de investigação principal (Martins et

al., 2011; Reyer et al., 2012).
É o caso da flora e vegetação psamófilas das praias e dunas de Portugal,

fortemente adaptadas a condições ambientais muito específicas, e directamente
expostos à subida do nível do mar, a tempestades e a processos de erosão muito
severos. O desconhecimento dos seus requisitos ecológicos, funcionamento enquanto
comunidades e factores físicos de maior influência nas suas dinâmicas, dificultam o
estudo das suas respostas às futuras mudanças climáticas (Martins et al., 2013) e a sua
integração no processo de planeamento e ordenamento do território.

No entanto, a flora e vegetação psamófilas desempenham um papel vital na
resiliência e vitalidade dos serviços sociais e ecológicos costeiros (Feagin et al., 2010;
Martins et al., 2013), como a manutenção da biodiversidade (Til & Koojman 2007;
Howe et al., 2009), retenção da água subsuperficial, construção e fixação das dunas.

As plantas “fixadoras das areias” (como Atriplex spp.) são responsáveis pela
estabilização das superfícies e as “construtoras”, como a Ammophila spp. e o Elymus

spp. estão envolvidas na acumulação do material arenoso (Carter, 1991). As relações
temporais e espaciais estabelecidas no balanço sedimentar das praias e dunas, são o
fundamento para o estabelecimento e desenvolvimento das dunas primárias e sua
evolução ao longo do perfil praia-duna (Psuty & Silveira, 2010; Martins et al., 2014b).

Um dos principais serviços ecossistémicos desempenhado pelas comunidades
vegetais características dos ecossistemas psamófilos é contribuir para a fixação das
areias. É o caso de taxa como a Artemisia campestris L. subsp. maritima Arcang., o
Medicago marina L., o Helichrysum italicum (Roth) G. Don subsp. picardii Franco, entre



66

outros. Destacam-se os “construtores” Ammophila arenaria (L.) Link. e Elymus farctus

(Viv.) Runemark ex Melderis [syn: Elytrigia juncea (L.) Nevski], por possuírem
abundantes sistemas radiculares, rizomas que atingem consideráveis profundidades, e
crescimentos verticais estimulados pela deposição de areias (Neto, 1991; Reis, 2000).

Esta vegetação colabora na estabilização das praias e dunas e na retenção da
água subsuperficial, sendo a sua qualidade extremamente importante na manutenção
e recuperação da integridade ecológica de habitats dunares degradados (Kim, 2004),
definindo a extensão do próprio sistema dunar, directamente relacionada com o seu
estado de degradação e vulnerabilidade (Silva et al., 2004).

Também as “Dunas litorais com Juniperus spp.”, possuem um elevado valor em
termos paisagísticos e enquanto áreas de lazer e recreio, constuindo um habitat
prioritário de Rede Natura 2000 (*2250). Estes habitats são importantes na retenção e
estabilização das areias, na formação do solo e como áreas de refúgio da
biodiversidade (ICN, 2007), visto os indivíduos em frutificação constituírem uma
significativa fonte de comida para alguns vertebrados, como texugos, raposas, javalis e
coelhos (Muñoz-Reinoso, 2003).

Os ecossistemas e habitats costeiros são cruciais para aumentar a resiliência
costeira e proteger a integridade dos sistemas litorais durante as tempestades e
furacões, constituindo a defesa mais eficaz neste tipo de desastre natural. No entanto,
a sua recuperação requer tempo e espaço, para que possam efectivamente cumprir o
seu papel protector (EEA, 2006; Picchi, 2008).

Na ausência ou degradação destas comunidades ocorrem processos de
degradação colaterais, destacando-se o aumento da erosão das dunas. Silva et al.

(2004) referem uma estimativa feita para a taxa de desaparecimento de dunas na
Europa, de aproximadamente 30ha por ano, em 1997. Também a diminuição da
estabilidade das estruturas geomorfológicas costeiras, a invasão de territórios
continentais pelo avanço dos cordões dunares e areias eólicas para o interior,
situações de recuo acentuado da linha de costa, e outros processos de idêntica
gravidade e implicações negativas, sócio-económicas e ambientais, estão directamente
relacionadas com a degradação da flora e vegetação dunar (Ferreira & Laranjeira,
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2000; Ferreira & Laranjeira, 2001; Dias et al. 2008; Lomba et al., 2008; Bastos et al.,
2012).

A gravidade da degradação destes habitats manifesta-se não só na perda de
valor biológico, ecológico e paisagísticos per si, mas também pelos processos
degradativos colaterais, como a erosão. O conhecimento do estado de conservação e
vulnerabilidade das praias e sistemas dunares revela-se essencial na definição de
estratégias de monitorização e medidas de gestão.

É possível considerar que as comunidades psamófilas do litoral português se
encontram maioritariamente estudadas e descritas (Braun-Blanquet et al., 1972; Diez
Garretas, 1984; Rivas-Martínez et al., 1990 a); Costa et al., 1994; Neto et al., 1996;
Costa et al. 1997a, Neto, 1999; Costa et al., 2000; Neto, 2002; Neto et al., 2007a,
2007b; Paiva & Pinto-Gomes, 2002; Pinto-Gomes et al., 2006; Lomba et al., 2008;
Laranjeira 2009; Arsénio, 2011; Gutierres, 2014; Macedo, 2015). No entanto, apesar de
se reconhecer que a sua estrutura e composição florística são condicionadas por
factores ambientais (naturais e antrópicos), não se conhece com exactidão quais são,
nem a intensidade e influência de cada um destes factores, quer na componente
biótica (fitocenoses), quer nas dinâmicas do geossistema. As variáveis ambientais
possuem grande relevância nas formações vegetais (Lee et al., 2000; Kim, 2004), sendo
a distribuição geográfica dos taxa, espacialmente dependente dos requisitos
ambientais (no sentido de factor natural) (Gleason, 1926).

Estudos recentes de Martins et al. (2013) incidiram em formas de avaliar a
intensidade destes factores, relacionando-os com as comunidades vegetais
características dos diferentes sectores de praias e dunas (litorais).

2.2.2. Os Endemismos

A compreensão da distribuição de espécies da flora vascular, nomeadamente
dos seus endemismos, pode constituir uma ferramenta útil para a identificação de
áreas com interesse para a conservação (Wilson et al., 2005). Um taxon endémico só
existe apenas num determinado local, ou confinado a um grupo de localidades de
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superfície restrita (Géhu, 2006), possuindo assim um elevado valor ecológico e
biológico. Desta forma, as áreas onde estes taxa e seus habitats naturalmente existem,
podem ser consideradas como insubstituíveis.

O estudo de Rhind & Jones (1999), sobre a flora das dunas do País de Gales,
concluiu que é ao nível da duna semi-fixa que ocorre o maior número de endemismos,
e, conjuntamente com a duna móvel, o maior número de espécies exclusivas de areias
e de espécies consideradas raras.

As comunidades de plantas adaptadas a determinados gradientes ambientais e
factores de stress que influenciam diretamente a sua distribuição, e fidelidade aos
substratos arenosos (Kumler, 1997; Acosta et al., 2009), são geralmente sinendémicas.
Associações são agrupamentos vegetais próprios de dado território ou conjunto de
localidades, de tamanho mais ou menos reduzido, possuindo uma combinação
florística original endémica. Embora estes sintaxa não possuam necessariamente taxa

endémicos (Géhu, 2006), no caso das comunidades dunares em estudo, são
normalmente caracterizadas pela existência de taxa endémicos (Neto et al., 2007b).

A especialização das comunidades psamófilas (de areias e dunas litorais), a
condições ambientais singulares e rigorosas (Neto et al., 2007a), manifesta-se em
tamanhos populacionais reduzidos e num conjunto de adaptações que contém a
migração para outro tipo de habitats. O isolamento fomenta a ocorrência de espécies
raras e endemismos (Kim, 2004; Neto et al., 2007b), elementos extremamente
interessantes numa perspectiva fitoecológica e biogeográfica.

Existem 35 hotspots de biodiversidade global no planeta ocupando 2.3% da
superfície terreste. Um hotspot define-se como uma região rica em endemismos (pelo
menos 1500 taxa de plantas vasculares endémicas, ou seja, uma percentagem superior
a 0.5% do total mundial de endemismos), que se encontra ameaçada, tendo já perdido
mais de três quartos (70%) do seu habitat original. A região Mediterrânica da costa
portuguesa, situa-se no hotspot de Biodiversidade da Bacia Mediterrânica
(Mediterranean Basin) que tem uma área de 208 5292 Km2, e contém 11700 plantas
vasculares endémicas. Da sua área total, outrora coberta por florestas de quercineas
sempre-verdes, florestas de caducifólias e coníferas, restam actualmente 98 009 Km2
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(4,7%), essencialmente ocupados por vegetação esclerófila, semi-árida e costeira
(Conservation  International, 2015).

No total da flora vascular, a percentagem de endemicidade do hotspot da Bacia
Mediterrânica é bastante elevada, cerca de 52% (Conservation International, 2015). A
costa ocidental da Península Ibérica detém uma importância significativa, visto
constituir o único território litoral de clima mediterrânico na Europa, pertencente à
região Biogeográfica Mediterrânica, que apresenta exposição ao Atlântico. Este
contexto reflecte-se numa elevada riqueza florística, incluindo um elevado número de
taxa endémicos, de arribas e sobretudo dunares (Costa et al., 1998, Neto, 2002).

Segundo trabalhos recentes, incluindo estudos genéticos (Alexandrino et al.,
2000; Cubas et al., 2005; Fonseca et al., 2014; Geraldes et al., 2014; Husemann et al.,
2013; Martínez-Solano et al., 2004; Pardo et al., 2008; Paulo et al., 2001; Santos et al.,
2008), a elevada riqueza em endemismos poderá ter sido despoletada pelas mudanças
climáticas que sucederam no final do período Terciário.

Durante a crise de salinidade do Messiniano (Hsü et al., 1977) o clima ter-se-á
tornado mais seco, e mais tarde, no final do Pliocénico (há aproximadamente 3.2-2.8
MA) ter-se-á instalado aquele que agora conhecemos por clima Mediterrânico (Suc,
1984). Nesta época, de intensificação da época seca, muitas populações de taxa com
ampla distribuição peninsular terão ficado reduzidas à fachada ocidental de influência
Atlântica, onde beneficiavam da influência moderadora do mar e dos frequentes
nevoeiros estivais. Assim, se poderá compreender a ocorrência de vários endemismos
litorais dos Géneros Armeria, Stauracanthus, Ulex, Limonium, Thymus, Linaria, entre
outros.

Na actualidade, esta importante biodiversidade encontra-se ameaçada pelas
actividades antrópicas nas áreas costeiras. Enquanto principal destino turístico na
Europa, as comunidades vegetais naturais do litoral estão sujeitas a pressões
crescentes, com a construção de resorts e outras infraestruturas, sofrendo
fragmentação, isolamento e destruição (Martins et al. 2013; Conservation
International, 2015). Os taxa endémicos são particularmente vulneráveis às
perturbações causadas por fenómenos naturais e antrópicos globais - tais como as
mudanças climáticas e suas consequências (elevação do nível médio do mar, aumento
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da intensidade e frequência de tempestades) - e, localmente, pela presença humana,
como a crescente urbanização do litoral, o pisoteio e a poluição (Martins et al., 2013).

2.2.3. Bioindicadores das Dinâmicas Erosivas Costeiras

São múltiplos os factores que contribuem para os processos de erosão costeira,
e nem sempre é possível separá-los. Destacam-se a subida do nível médio do mar,
fenómenos de subsidência, impactos antrópicos como construção de barragens,
algumas obras de protecção costeira, extração de inertes, a exploração de marisco e a
pesca (Moreira, 1992; Hansom, 2001; Burkett et al., 2005; Wolters et al., 2005;
Ferreira et al., 2008).

Segundo Picchi (2008) nos últimos 40 anos, o desenvolvimento urbano tem sido
a principal causa de fragmentação (Muñoz-Reinoso, 2003; Muñoz-Reinoso et al.,
2005a), diminuição da área, destruição e desaparecimento dos habitats costeiros na
Europa, sobretudo quando associado às actividades turísticas. Nalguns locais, o acesso
desregulado às praias, tanto pedestre como motorizado, provoca forte erosão das
dunas, prejudicando a regeneração da flora dunar e agravando os efeitos da erosão
eólica (UK Biodiversity Group, 1999; EEA, 2006; ICN, 2007). A limpeza mecanizada das
praias também danifica (ou erradica) a vegetação que se estabelece nas áreas
superiores e dunas móveis, assim como as raízes de fanerófitos e caméfitos
característicos de sectores mais interiores do ecossistema costeiro. Nalgumas áreas do
Mediterrâneo os incêndios também constituem uma ameaça à vegetação das dunas
verdes (com Juniperus spp.) (Paradis & Piazza, 1996; MATT, 2004; Bensettiti et al.,
2004).

Embora sejam fenómenos ainda pouco estudados (Picchi, 2008), também a
poluição do spray marítimo e a deposição de nutrientes no solo podem originar
aumento na erosão e perda de habitat (Ruffo, 2002). O super enriquecimento
nutricional do solo fomenta a proliferação de plantas não características dos habitats
psamófilos, constituindo uma alteração ambiental que coloca em risco a estabilidade
das comunidades mais sensíveis, como as dominadas por Juniperus spp. (que apenas
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se desenvolve em solo mineral, não tolerando a competição nas suas primeiras fases
de desenvolvimento) (Pihl et al., 2001).

O estudo de (bio)indicadores permite avaliar o ponto da situação em termos de
estado de conservação/perturbação do sistema, permitindo ainda identificar e
hierarquizar as diferentes pressões (Silva et al., 2004). O conceito de espécie
indicadora (ou bioindicador) foi criado por Cajander (1926), ao estabelecer uma
relação entre as diferentes classes de qualidade dos povoamentos das florestas
finlandesas e algumas espécies da vegetação espontânea desses povoamentos em
“The theory of forest types”.

No entanto, no que respeita aos estudos de bioindicação, Almeida et al. (2002)
alertam que se deve encarar com algumas reservas a generalização das conclusões,
visto que os resultados podem ser alterados, por exemplo, em situações de forte
perturbação do subcoberto. Mas, Lomba et al. (2009) referindo-se às comunidades
ocorrentes nos sistemas dunares, reforçam que a sua organização interna é
fortemente determinada por processos específicos, mediados por distúrbios naturais e
antrópicos, de forma que os bioindicadores possuem uma forte capacidade
informativa sobre as dinâmicas costeiras e estado de conservação da vegetação.

A flora e vegetação psamófilas encerram elevados potenciais de bioindicação
ambiental. Devido ao carácter dinâmico, a composição, estrutura e distribuição
geográfica das comunidades, ao longo de gradientes ambientais típicos dos
ecossistemas costeiros, reflectem influências de factores naturais e antrópicos, que se
encontram ainda pouco estudadas (Martins et al., 2014b).

De facto, aos diferentes tipos de formações vegetais estão associadas
geoformas costeiras específicas, cujas modificações florísticas e estruturais são
facilmente perceptíveis. O elevado potencial de bioindicação destas espécies confere-
lhes grande valor enquanto ferramenta de monitorização e gestão (Loidi, 1994; Araújo
et al., 2002; Lomba et al., 2008; Martins et al. 2014b; Macedo, 2015). A acção mareal e
o impacto das ondas nas praias e dunas são de grande influência nas dinâmicas
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costeiras, e a presença de determinados taxa ou sintaxa, pode constituir um indicador
de alterações relacionadas com o avanço ou recuo da linha de costa, geomorfológicas
ou climáticas (Soares de Carvalho et al., 2002), estado de conservação dos habitats
(espécies raras poderão reflectir uma boa qualidade ambiental), grau de invasão por
exóticas (expresso na abundância de cobertura destes taxa) e intensidade da acção
antropogénica (Laranjeira, 2009).

Em várias localidades da costa portuguesa, mudanças dramáticas nos usos do
solo, como o abandono da agricultura e a construção de diques e barragens - que
provocam a retenção dos sedimentos a montante, desregulando o balanço natural dos
ciclos de acreção e erosão do litoral - são causas “primárias” da erosão costeira, ainda
pouco estudadas (EUROSION, 2004; Martins et al., 2014b).

2.3. Ameaças e Conservação da Natureza
Todos os taxa e comunidades actualmente existentes, são consequência da

evolução biológica e de fenómenos de mutação e extinção de outros taxa que não
foram capazes de sobreviver (Martins, 2008).

Em 2002, Baudet afirmava que “o interesse na conservação de espécies tem

aumentado com a própria destruição a que se tem assistido nos últimos 25 anos.” No
último século a perda de diversidade dos sistemas biológicos está a ocorrer a uma
velocidade muito superior à dos anteriores (Pimm et al., 1995), e já em 1994, Given
previa que 25% das espécies de plantas vasculares conhecidas poderiam desaparecer
nos 20 anos seguintes.

O IPCC (2007b) concluiu que a velocidade de adaptação natural (adaptação
genética) de muitas espécies será mais lenta e não acompanhará a taxa a que
ocorrerão as alterações climáticas. Embora as espécies com menores tempos de
geração possam adaptar-se em poucos anos, Rehfeldt et al. (2001) estimaram que
levará entre 2 a 12 gerações (um equivalente a 200-1200 anos) para que uma
determinada espécie de árvore conífera apresente adaptação genética em resposta às
alterações climáticas.
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A problemática das alterações climáticas torna-se incontornável quando se fala
em conservação da biodiversidade. Reyer et al. (2012) referem que as alterações
climáticas se manifestam de duas formas fundamentais: através da modificação dos
valores médios de incidência de factores climáticos globalmente determinantes no
crescimento e sobrevivência das plantas, como é o caso da temperatura e da
precipitação (Boisvenue & Running, 2006), e por alterações na variabilidade destes
factores, isto é, na sua variância e/ou distribuição. Também alguns processos
fisiológicos e ecológicos das plantas são mais susceptíveis à modificação dos valores
médios, enquanto outros denotam maior sensibilidade à variabilidade climática.

Apesar da extensão espacial e temporal das alterações climáticas ser incerta
(IPCC, 2007a), de um modo geral tem-se registado secas mais intensas e longas, e um
aumento do número de eventos de precipitação extrema, como inundações
(Seneviratne et al., 2012). Em Barriopedro et al. (2011), observações realizadas desde
1950, demonstraram que a duração dos períodos quentes e a ocorrência de ondas de
calor tem crescido, prevendo-se que esta tendência de crescimento será ainda mais
acentuada no futuro.

As projecções para a variabilidade climática no futuro mostram ainda forte
heterogeneidade espacial e temporal (Reyer et al., 2012). Vários modelos de circulação
geral (GCMs) realizados por Orlowsky & Seneviratne (2011) mostram projecções
robustas do aumento das secas no Mediterrâneo e da amplificação das precipitações
extremas ao longo das latitudes situadas mais a Norte. É provável que a capacidade
adaptativa das plantas e ecossistemas terrestres seja excedida em várias regiões (IPCC,
2007b).

Da necessidade iminente de integrar os resultados de diferentes observações,
experiências e modelos, ao longo de diferentes escalas, surgiu o trabalho de síntese de
Reyer et al. (2012) que analisou vários estudos desenvolvidos nos últimos anos por
diferentes autores, em todo o globo, de forma a tentar compreender, quantificar e
prever eventuais respostas das plantas tanto à alteração dos valores médios dos
factores climáticos, como às alterações na sua variabilidade.

Não há certezas (Jentsch & Beierkuhnlein, 2008) de que a distribuição (Chapin
et al., 1993), sobrevivência (Van Peer et al., 2004) ou rede de produtividade primária e
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diversidade das espécies vegetais (Knapp et al., 2002), respondam mais fortemente a
um ou a outro tipo de alterações.

Os resultados (Reyer et al., 2012) indicam que a fenologia será largamente
afectada por alterações nos valores médios das variáveis climáticas. Porém, os
impactos da variabilidade climática, embora potencialmente destrutivos, estão ainda
pouco estudados. As relações planta-água, tendem também a ser muito vulneráveis a
eventos extremos motivados por alterações na temperatura e precipitação, e as ondas
de calor e as inundações tem impactos mais fortes nos processos fisiológicos do que
propriamente as alterações nos valores médios do clima. A interacção dos diferentes
processos fisiológicos e fenológicos complexificam as respostas das plantas às
mudanças climáticas, culminando em respostas complexas, ao nível das espécies e das
comunidades. Do ponto de vista das comunidades, as alterações climáticas poderão
incluir consequências positivas (como libertação da competição) e negativas (por
exemplo, a perda de polinizadores importantes).

A disponibilidade de água para as plantas depende de vários factores, como a
capacidade de retenção de água do solo, a competição com outras plantas e dos
padrões de precipitação, de forma que a resposta fisiológica das plantas terrestres
depende pois também das interacções entre espécies (Thorpe et al., 2011) e da sua
capacidade de se adaptarem e aclimatarem (Reyer et al., 2012).

O estudo isolado de espécies ou de ecossistemas, não é suficiente para
abranger a totalidade de possíveis respostas da biodiversidade vegetal às alterações
climáticas (Gitlin et al., 2006), sendo necessárias pesquisas integradoras, realizadas a
diferentes escalas organizacionais (Walther et al., 2002; Allen et al., 2010; Lindner et

al., 2010; Reyer et al., 2012).

2.3.1. Protecção e Conservação de Espécies e Habitats
Na Europa, as primeiras listas criadas para a protecção de espécies e habitats

ameaçados surgiram na “Convenção de Berna” (1979), relativa à Conservação da Vida
Selvagem e dos Habitats Naturais da Europa “constatando a diminuição de numerosas

espécies da flora e fauna selvagens e a ameaça de extinção que pesa sobre algumas

delas…”. Esta convenção foi transposta para a lei portuguesa pelo Decreto-Lei n°
316/89 de 22/09/1989 (regulamenta a aplicação da convenção da vida selvagem e dos
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habitats naturais na Europa Diário da República I Serie n° 219 de 22/09/1989, Página
4224), posteriormente alterado pelo Decreto-Lei n° 196/90 de 18/06/1990,
conhecendo várias actualizações e emendas subsequentes.

Outra figura importante na protecção de espécies é o CITES (Convention on

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), que regulamenta
o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Ameaçadas de Extinção.

Também desde 1989, o comité da SSC (Species Survival Comission) da IUCN,
trabalha em medidas objectivas para a avaliação de espécies e a sua classificação por
grau de ameaça. As Listas Vermelhas (The IUCN Red List of Threatened Species)
categorizam as espécies segundo critérios específicos (Figura 9).

Extremamente importantes são a Directiva “Aves” (79/409/CEE) do Conselho,
de 2 de Abril de 1979, relativa à conservação das aves selvagens, e, a Directiva
“Habitats” (92/43/CEE) do Conselho, de 21 de Maio de 1992. Esta directiva, relativa à
preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens, inclui nos seus
objectivos, o favorecimento da manutenção da biodiversidade, tendo em consideração
as exigências económicas, sociais, culturais e regionais, de forma a contribuir para o
objectivo geral do desenvolvimento sustentável.

De facto, a 4 de Fevereiro de 1998, após ter ratificado em 1993 a Convenção
para a Diversidade Biológica (Convention on Biological Diversity - CBD), a Comunidade
Europeia fez uma comunicação sobre a perda de biodiversidade (espécies,
ecossistemas e património genético) à escala mundial. Aqui assumiu-se que o aumento
da perda de biodiversidade, nomeadamente na Europa, tem aumentado nas últimas
décadas, e são apontadas diversas causas para esse declínio directamente relacionadas
com as actividades humanas. Entre estas incluem-se determinadas práticas agrícolas
(incorrectas), as tipologias do desenvolvimento urbanístico e de infra-estruturas, o
turismo de massas, a poluição atmosférica e da água.

Foi então desenhada uma estratégia, assente em quatro temas principais com
implicações directas nas obrigações da Comunidade, relativas ao cumprimento da CBD:
i) a conservação e utilização sustentável da diversidade biológica; ii) a partilha dos
benefícios resultantes da utilização dos recursos genéticos; iii) a investigação,
identificação, monitorização e intercâmbio de informações; e iv) a educação, formação
e sensibilização.
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Figura 9. Categorias das Listas Vermelhas da IUCN à escala Regional, para a avaliação de espécies
segundo o grau de ameaça. EX: Extincto; EW: Extincto na Natureza; RE: Regionalmente Extincto.
Categorias de Ameaça - CR: Criticamente Ameaçado; EN: Ameaçado; VU: Vulnerável. NT: Praticamente
Ameaçado; LC: Pouco Preocupante. DD: Informação Insuficiente. NA: Não Aplicável. NE: Não avaliado.

A de 22 de Maio de 2006 uma nova Comunicação da Comissão, apresentou o
Plano de Acção para “Travar a perda da biodiversidade até 2010 e mais além -
Preservar os serviços ecossistémicos para o bem-estar humano”. Entre outros, são
focados estes aspectos basilares: a preservação e o restabelecimento: i) dos principais
habitats e espécies da União Europeia, através do reforço da “Rede Natura 2000”
(designação e gestão dos sítios protegidos, coerência e conectividade da rede), da
recuperação das espécies mais ameaçadas, e de medidas de protecção nas regiões
ultraperiféricas, e ii) da biodiversidade e dos serviços ecossistémicos, nas zonas rurais
da UE não protegidas de maneira específica, optimizando o uso das disposições da
“Política Agrícola Comum – PAC”, visando a preservação das terras agrícolas com
elevado valor natural, e das florestas.
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São ainda mencionados: a redução substancial iii) dos efeitos de espécies
exóticas invasoras e dos genótipos exóticos na biodiversidade da União Europeia (e o
estudo de uma estratégia global que contemple medidas específicas, como um sistema
de alerta rápido) e iv) os efeitos do comércio internacional na biodiversidade e nos
serviços ecossistémicos a nível mundial (em especial, para limitar a desflorestação
tropical).

No mesmo sentido, é recomendado o reforço:
v) da compatibilidade do desenvolvimento regional e territorial com a

biodiversidade, através da melhoria do planeamento nacional, regional e local, que
tenha em conta a sua conservação (avaliações ambientais, projectos financiados pelos
fundos comunitários, parcerias entre os responsáveis do planeamento e do
desenvolvimento);

vi) da eficácia da governação internacional em matéria de biodiversidade e
serviços ecossistémicos, através da implementação mais eficaz da CBD e do reforço da
ajuda externa da UE, ao nível financeiro e nos programas sectoriais e geográficos;

vii) do apoio às alterações climáticas, garantindo a coerência da “Rede Natura
2000”, e minimizando os potenciais impactes na biodiversidade, decorrentes das
medidas de atenuação das alterações climáticas;

viii) da base de conhecimentos na União Europeia e a nível mundial, através do
reforço da investigação, das infra-estruturas de investigação, da comunicação e da
interoperabilidade dos dados, da recolha de pareceres científicos independentes, e do
aconselhamento científico dos responsáveis políticos do espaço Europeu.

Reconhecendo a situação crítica da vegetação mundial, milhares de botânicos
reunidos no “XVI International Botanical Congress” que se realizou nos Estados Unidos
em 1999, organizado pela IABMS (International Association of Botanical and

Mycological Societies), alertaram para o facto de que cerca de dois terços de todas as
espécies da flora do mundo estarão em perigo de extinção na natureza durante o
curso do séc. XXII. Deste alerta resultou uma reunião posterior na Gran Canaria em
2000, onde foi desenhada a “Estratégia Global para a Conservação das Plantas” (Global

Strategy for Plant Conservation), e diligenciada a aplicação urgente do seu programa,
sob a égide da CBD e das Nações Unidas.
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Na “Gran Canaria Declaration” (BGCI, 2000) afirma-se que se deverão integrar
esforços de diferentes disciplinas (sociais, económicas e biológicas), e que todos os
recursos disponíveis, tecnologias, técnicas e sectores, deverão em conjunto, organizar
a informação necessária para suportar acções de conservação através de um sistema
de informação electrónico global, sobre a biodiversidade, estatuto, usos e ameaças das
espécies. Deverão ser desenvolvidos programas de investigação e educação pública,
sobre a sua importância e ameaças que enfrentam.

Os principais tópicos do documento, incidem em: i) integração da conservação
ex situ e in situ; ii) investigação, monitorização e gestão da informação; iii) benefícios
sociais e económicos da diversidade vegetal, produtos e serviços; iv) sensibilização e
educação ambiental.

Uma das medidas indicadas no “Protocolo de Quioto” (discutido e negociado
em 1997, e ratificado em 1999, transposto para a legislação europeia pela Decisão
2002/358/CE do Conselho), desenvolvido no âmbito da Convenção Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre as alterações climáticas (UNFCCC em inglês), para a redução
das emissões dos gases com efeito de estufa é “proteger as florestas e outros
sequestradores de carbono”.

Mais recentemente, o Acordo de Paris (de 12 de Dezembro 2015), veio reforçar
a urgência de acelerar a implementação da UNFCCC e seu Protocolo de Quioto,
designadamente a redução do aquecimento Global.

2.3.2. As Áreas Protegidas
Existem diferentes tipos de áreas com interesse para a conservação,

designadamente as “Áreas Protegidas”, os “Sítios da Rede Natura 2000”, as “Reservas
da Biosfera da UNESCO” e os “Sítios Ramsar”.

Segundo a IUCN (1994), “uma área protegida é uma área de terra e/ou mar,
especialmente dedicada à protecção e manutenção da diversidade biológica, e dos
recursos naturais e culturais que lhes estão associados, e à gestão através de meios
legais ou outros meios efectivos”. O ICNF (2015) designa “as áreas terrestres e
aquáticas interiores e as áreas marinhas em que a biodiversidade ou outras
ocorrências naturais apresentem, pela sua raridade, valor científico, ecológico, social
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ou cénico, uma relevância especial que exija medidas específicas de conservação e
gestão, em ordem a promover a gestão racional dos recursos naturais e a valorização
do património natural e cultural, regulamentando as intervenções artificiais
susceptíveis de as degradar”.

Em Portugal, a Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP) inclui as Áreas
Protegidas (AP) de âmbito nacional e as AP privadas. A inclusão das AP de âmbito
regional ou local na RNAP está dependente da avaliação da autoridade nacional. A
RNAP integra as áreas protegidas classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008,

de 24 de Julho e respectivos diplomas regionais de classificação. As tipologias de AP
existentes são: “Parque Nacional”, “Parque Natural”, “Reserva Natural”, “Paisagem
Protegida” e “Monumento Natural”.

A classificação de uma Área Protegida, à partida confere um estatuto legal de
protecção adequado à manutenção da biodiversidade e dos serviços dos ecossistemas
e do património geológico, bem como à valorização da paisagem (ICNF, 2015). Porém,
Lopes (1993) refere que desde a criação do primeiro, e ainda único, Parque Nacional
Português, o “Parque Nacional da Peneda/Gerês” (formulado de acordo com as
deliberações da IUCN de 1969), embora tenha aumentado a consciência da
perturbação causada pelas acções humanas sobre os habitats, durante décadas as
medidas de conservação foram essencialmente proteccionistas: criou-se legislação
para a protecção de algumas espécies (repercutida na prática em medidas meramente
restritivas), mas, poucas intervenções de recuperação dos seus habitats.

Green & Paine estimaram que, em 1997 existiriam mais de 30 000 áreas
públicas protegidas (terrestres e marinhas), cobrindo 1.32 milhar de milhões de
hectares - ou seja, 8,8 % da superfície terrestre do planeta (e uma área bastante
inferior da sua superfície marinha). De facto, à partida, as áreas com interesse para a
conservação (áreas protegidas, sensu lato, constituem os locais privilegiados para a
conservação. No entanto, de acordo com Weaver (2001), a maioria das áreas
protegidas criadas nos países “menos desenvolvidos”, são-no apenas no papel (visto
que na prática os regulamentos não são cumpridos).
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No entanto, é hoje indiscutível que a conservação, vocacionada para espécies
ou habitats, implica uma gestão activa, ainda que, nalguns casos possa consistir apenas
na monitorização. A criação da “Rede Natura 2000” teve assim como grande objectivo,
assegurar a conservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens no
território Europeu dos Estados-membros e a sua compatibilização com as actividades
humanas, visando uma gestão sustentável do ponto de vista ecológico, económico e
social (ICNB, 2005). Representa um importante contributo na conservação global da
natureza, e a persecução do compromisso comunitário relativamente à Convenção da
Diversidade Biológica (CBD, 2002). A sua manutenção implica a criação de
instrumentos próprios, denotando uma evolução no conceito de área protegida.

Os espaços da “Rede Natura 2000” integram a rede ecológica do espaço
comunitário resultante da aplicação das Directivas 79/409/CEE (Directiva Aves) e
92/43/CEE (Directiva Habitats). Abrangem as “Reservas Biogenéticas” (rede de
reservas constituídas pelo Conselho da Europa com base na “Convenção de Berna”
incluídas, na União Europeia, nos “Sítios da Rede Natura 2000”), as “Zonas Especiais de
Conservação - ZEC” para espécies da flora e habitats, e as “Zonas de Protecção Especial
- ZPE” para as aves selvagens.

As ZPE destinam-se essencialmente a garantir a conservação das espécies de
aves, e seus habitats, listadas no seu Anexo I, e das espécies de aves migratórias não
referidas no Anexo I e cuja ocorrência seja regular. Em Portugal, é o Decreto-Lei n.º
49/2005, que se refere à transposição para a ordem jurídica interna das Directivas
“Aves” (n.º 79/409/CEE, de 2 de Abril) e “Habitats” (n.º 92/43/CEE). Em Portugal
continental existem (ICN, 2008) 26 destas áreas classificadas, na Madeira 3 e nos
Açores 15.

As ZEC são criadas após aceitação dos “Sítios de Importância Comunitária, SIC”,
com o objectivo expresso de contribuir para assegurar a Biodiversidade, através da
conservação dos habitats naturais e dos habitats de espécies da flora e da fauna
selvagens considerados ameaçados no espaço da União Europeia.
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Em Portugal continental existem 31 SIC (classificados numa 1ª fase) e 29
(resultantes da 2ª fase). De acordo com o ICNB (2008), 88,5% dos SIC continentais
situam-se na Região Mediterrânica. Estes 54 SIC incluem 87 habitats naturais (anexo I),
81 espécies da flora (anexo II) e 48 espécies de fauna (anexoII). Abrangem 6 SIC que
incluem áreas do litoral (e arquipélago das Berlengas).

Numa fase inicial, todas as áreas protegidas em Portugal, requeriam a criação
de “Planos de Ordenamento” (caracterização dos valores naturais da área considerada,
limitações e restrições de uso). Actualmente, adquirem maior importância os “Planos
de Gestão” (documentos escritos, discutidos e aprovados, onde é caracterizado um
território ou espaço, e são identificados os problemas e oportunidades decorrentes da
gestão orientada para a preservação dos seus valores naturais, geomorfológicos e
paisagísticos (EUROSITE, 2001).

Segundo Gil (2006), o mero estatuto de área classificada, quando existente e
por si só, não garante a continuação do seu interesse para a conservação, mas uma
correcta gestão ambiental poderá fazê-lo. Reis (2000) salienta que são necessários
estudos que visem a preservação e recuperação dos ecossistemas psamófilos, uma vez
que estes podem contribuir para as medidas de gestão (op. cit): “recorrendo à

plantação de espécies vegetais autóctones, que, através da enorme capacidade de

retenção da areia e fixação dunar, conseguem formar uma barreira eficaz a longo

termo contra a erosão”.

É necessário não esquecer a motivação subjacente aos objectivos deste
trabalho: o estudo dos ecossitemas psamófilos, de modo a fundamentar formas de
monitorização e gestão que se integrem em estratégias de conservação natural, e em
particular da biodiversidade. Isto requer informação complexa e completa. Dados
ecológicos exactos, como a distribuição das comunidades e habitats, abundâncias
populacionais, ameaças a que estão sujeitas, graus de declínio populacional, ainda são
escassos, incompletos ou mesmo inexistentes para grande parte da nossa costa. Por
exemplo, apesar de alguns trabalhos que merecem destaque (Neto et al., 2007 b);
Costa et al., 2008), a informação relativa à raridade, aos índices de endemicidade, e
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mesmo à própria distribuição das espécies e comunidades vegetais listadas na
Directiva Habitats, é incompleta e fraccionada.

Inverter esta tendência implica identificar e localizar as espécies da flora, saber
individualizar as comunidades vegetais, perceber como se relacionam e funcionam os
ecossistemas, e desvendar as relações existentes entre os diferentes factores
ambientais. Ordenar as actividades humanas sobre o litoral, implica saber de que
forma essas actividades lesam ou interferem nas dinâmicas naturais. Só desta forma,
se poderá valorizar um património único, de forma a beneficiar todo o seu potencial e
valor de uso e não-uso, e criar as estruturas necessárias para a sua conservação e
legado às futuras gerações.
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Capítulo 3 – Material e Métodos

3.1. Material

a) Levantamentos de campo: GPS portátil, máquina fotográfica digital, sacos de
plástico para colheita de exemplares da flora, folhas de jornal para herborização dos
espécimens.

b) Identificação de exemplares da flora e sua distribuição (com base em
exemplares herborizadas e em foto digital): “Flora Ibérica (Plantas Vasculares da

Península Ibérica e Islas Baleares)” de Castroviejo et al. (1986-1997); “Nova Flora de

Portugal (Continente e Açores), Vols. I e II” de Franco (1971; 1984); “Nova Flora de

Portugal (Continente e Açores), Volume III” de Franco & Afonso (1994; 1998; 2003);
“Flora Europaea” de Tutin et al. (1964-1980); “Diccionario de Botánica” de Font-Quer
(1985); “Flora de Portugal (Plantas Vasculares)” de Coutinho (1939); e “Flora Vascular

de Andalucia Ocidental” de Váldes et al. (1987). O género Stauracanthus segue Días et

al. (1990).

Para as famílias, nalguns casos, a classificação das floras não está de acordo com a
classificação filogenética do sistema APGIII (2009) que tem por base a análise
molecular de dois genes de cloroplastos e de um gene nuclear do ribossoma,
completada por outros dados. Esta é actualmente considerada a classificação botânica
mais importante a nível mundial (The Angiosperms Phylogeny Group (2009) e Chase &
Reveal (2009). No entanto, para as famílias e sua análise (no elenco florístico), neste
trabalho segue-se a Flora Ibérica (“Flora Ibérica (Plantas Vasculares da Península

Ibérica e Islas Baleares”). Nos casos em que as famílias são diferentes no sistema
APGIII (2009), a título informativo, as mesmas são indicadas dentro de parêntises.

c) Nomenclatura Botânica: Código Internacional de Nomenclatura Botânica
(McNeill et al., 2006; IPNI, 2011; The Plant List, 2013).

d) Sintaxonomia das comunidades vegetais: “International Code of

Phytosociological Nomenclature” de Weber et al. (2000), “Syntaxonomical checklist of
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vascular plant communities of Spain and Portugal to association level” (Rivas-Martínez
et al., 2001), “Vascular plant communities of Spain and Portugal. Addenda to the

Syntaxonomical checklist of 2001” (Rivas-Martínez et al., 2002), “Flora e Vegetação do

Sudoeste de Portugal continental” de Neto et al. (2009), e “Vascular Plant Communities

in Portugal (Continental, The Azores and Madeira)” (Costa et al., 2012).

e) Biogeografia: Biogeografia de Portugal Continental (Costa et al., 1998).

f) Bioclimatologia: Classificação Bioclimática da Terra, em: Biogeographic Map of
Europe; Bioclimatic Map of Europe: Bioclimates; Bioclimatic Map of Europe:
Thermoclimatic Belts (Rivas-Martínez et al., 2004).

g) Software: ArcGIS 9.3. - ESRI (2008); EXCEL 2007 - MICROSOFT (2007); ILWIS 3.4. -
ACADEMIC; SPSS, versão 1.5; STATISTICA 7 - STATSOFT (2004); TWINSPAN FOR
WINDOWS (WinTWINS) - ŠMILAUER, P. (2005); Outros (Open sources).

h) Análises Quantitativas (relativas a Riqueza Florística, Endemismos, Biondicadores,
desenvolvimento do Índice de Resiliência/Vulnerabilidade): vários inventários
disponiveis na bibliografia, incluindo inventários não publicados realizados pela autora
desta tese e co-autores, durante o trabalho de campo, e inventários de diversos
autores, já publicados.

3.1.1. Fontes dos Dados
Foram estudados os principais tipos de comunidades de plantas psamófilas,

consultando fontes bibliográficas e usando um grande número de inventários
fitossociológicos. Todos os inventários foram agrupados de acordo com as suas
características florísticas e correspondentes associações fitossociológicas.

Neste trabalho foram usados vários inventários fitossociológicos realizados ao
longo da costa continental Portuguesa, de acordo com a escola sigmatista de Zurich-
Montpellier (Muller-Dombois & Ellemberg, 1974; Braun-Blanquet, 1979; Géhu & Rivas-
Martínez, 1981; Rivas-Martínez, 2005), entre 1972 e 2009.
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Utilizaram-se alguns inventários inéditos realizados pelos autores de Martins et

al. (2013), e inventários publicados em: Braun-Blanquet et al. (1972), Diez-Garretas
(1984), Costa & Lousã (1989), Rivas-Martinez et al. (1990a), Costa et al. (1992), Costa
et al. (1997a; b), Neto (1993a), Costa et al. (1994), Costa et al. (1996), Barreto Caldas et

al. (1999), Costa et al. (2000), Pinho (2001), Paiva-Ferreira et al. (2002), Paiva-Ferreira
& Pinto-Gomes (2002), Neto (2002), Lomba (2004), Costa et al. (2005) e Silva (2006).

Para o estudo das taxas de cobertura da flora e comunidades vegetais
psamófilas, utilizaram-se 601 inventários florísticos. Entre estes, 209 foram analisados
para o estudo da erosão através do potencial de bioindicação das suas espécies
constituintes.

3.2. Métodos

Neste tópico, apresentam-se os métodos de trabalho usados para realizar esta
tese.

3.2.1. Pesquisa Bibliográfica e Sistematização Conceptual
a) Procura e reunião de bibliografia relativa à flora e vegetação psamófila,

metodologias fitossociológicas contemporâneas, e de análise estatística a utilizar nos
trabalhos de campo e no tratamento de dados.

b) Obtenção de material necessário à persecução da investigação,
designadamente informático, cartográfico, bibliográfico, dados climatológicos,
fitossociológicos e outros, imprescindíveis à caracterização da flora e vegetação e
variáveis ambientais que se estudaram.

3.2.2. Preparação dos Trabalhos de Campo
c) Reconhecimento de campo. Foram feitas algumas saídas de reconhecimento

ao longo da área de estudo, de modo a observar e conhecer in situ a flora e vegetação
dunar, e identificar as áreas para a realização de inventários.
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d) Elaboração de fichas de campo. Produziram-se inventário e fichas de campo
normalizadas para as variáveis ambientais com campos reproduzíveis para programas
informáticos, bases de dados e SIG’s, referentes aos levantamentos da vegetação e ao
registo das variáveis ambientais.

e) Criação de uma base de dados em ambiente SIG, georreferenciada, para
registo da informação.

f) Trabalho de campo (Primavera-Verão). Realizaram-se inventários
fitossociológicos.

3.2.3. Levantamento de Dados
De acordo com Portela-Pereira (2013), o levantamento de dados constitui uma

das tarefas mais importantes e exigentes nas ciências geográficas e geobotânicas. A
forma mais expedita e fidedigna de estandardizar a recolha dos dados florísticos e
ambientais é sua inventariação direta no campo, seguindo uma metodologia
adequada. Capelo (2003) refere a vantagem da metodologia fitossociológica, com
regras estandardizadas muito difundidas, permitindo a comparação entre diferentes
estudos, realizados em diferentes locais e épocas.

3.2.3.1. Inventários Fitossociológicos
A obtenção de dados relativos à flora e vegetação baseou-se na realização de

inventários fitossociológicos, criação de tabelas analíticas e seu estudo.

Os inventários baseiam-se no conhecimento dos elementos florísticos, sua
distribuição e abundância, no sentido de validar comunidades já definidas (ou
encontrar novas combinações, que correspondam a sintaxa ainda não descritos).

Desenvolvem-se em duas etapas fundamentais, a analítica e a sintética. Na
etapa analítica são efectuados os inventários das espécies no terreno, e na etapa
sintética faz-se a comparação analógica de inventários pela técnica dos quadros, assim
como a elaboração de tabelas fitossociológicas analíticas e sintéticas e do esquema
sintaxonómico final.
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3.2.3.1.1. Etapa Analítica

Nesta primeira etapa faz-se a escolha da área a estudar (localização dos
inventários) em locais representativos da paisagem, evitando a amostragem ao acaso,
e com suficiente homogeneidade florística e ecológica para evitar erros de
interpretação.

De acordo com Braun-Blanquet (1979), a amostra é estratificada por
comunidades vegetais que se diferenciam numa primeira fase pela fisionomia e
estrutura. Em cada estrato é realizado um número estatisticamente significativo de
inventários. A localização dos inventários dentro do estrato não é pré-determinada,
sendo seleccionada no decorrer do trablho de campo, in situ. Eventualmente, numa
segunda fase, poderá haver lugar à definição de mais estratos na amostra, sobretudo
porque haverá associações que se vão diferenciar do ponto de vista da sua
composição, e o número inicial de inventários realizados poderá não ser suficiente.
Inicialmente são calculadas as áreas mínimas (as áreas a inventariar deverão possuir
extensão suficiente para incluir todas as espécies vegetais da comunidade em estudo)
e registadas as presenças florísticas.

De acordo com o tipo de vegetação, são estabelecidos os quadrados mínimos
com x cm de lado, nos quais se faz o registo de todas as espécies presentes. De acordo
com Pereira e Neto (2008), duplicam-se contiguamente os quadrados da área anterior,
acrescentando-se ao elenco florístico inicial todos os novos taxa encontrados. Fazem-
se duplicações sucessivas e anotações de novas presenças, até que, duplicando a
última área, novas espécies deixem de aparecer, obtendo-se as áreas mínimas. Uma
vez aferida a área mínima de cada tipo de vegetação, esta é aplicada aos inventários
seguintes.

Em termos operacionais, os inventários consistem na listagem dos taxa,
acompanhada de índices quantitativos (abundância/dominância) e qualitativos e vários
dados ecológicos resultantes da estrutura das próprias comunidades, como o grau de
cobertura do solo (superfície coberta pela vegetação, em projecção sobre o solo)
(tabela 3).
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Quadro 3. Índices quantitativos e qualitativos a aplicar nos inventários fitossociológicos.

Índices quantitativos
A escala de abundância-dominância conjuga uma estimativa do número de
indíviduos de cada espécie num inventário (abundância) e a superfície que
ocupam

Índices
qualitativos
Sociabilidade

r. Indivíduos raros ou isolados
+. Indivíduos pouco frequentes, com muita fraca cobertura

1. Indivíduos abundantes mas de fraca cobertura (1 a 5%)
2. Indivíduos abundantes cobrindo pelo menos 1/20 da superfície (5 a 25%)

3. N.º qualquer de indivíduos cobrindo 1/4 a 1/2 da superfície (25 a 50%)

4. N.º qualquer de indivíduos cobrindo 1/2 a 3/4 da superfície (50 a 75%)
5. N.º qualquer de indivíduos cobrindo mais de 3/4 da superfície (75 a

100%)

1. Indivíduos
isolados

2. Em tufo
3. Em grupo

4. Em colónia

5. Em
povoamento

Baseiam-se na aplicação de fichas de campo (registo do elenco florístico, e de
algumas características físicas dos habitats, como altitude média da localidade,
orientação dos flancos dunares, etc.) (Guinochet, 1973; Pereira, 2003; Pereira e Neto,
2008).

3.2.3.1.2. Etapa Sintética

A etapa sintética consiste na elaboração dos quadros fitossociológicos, nos
quais se destacam os caracteres sintéticos dos agrupamentos, particularmente a
presença e a fidelidade. É feito um estudo sintético dos inventários, de modo a
identificar grupos de espécies. Os grupos definem-se a partir da composição florística
dos inventários, que são comparados, sendo usualmente feita através de tabelas
fitossociológicas, que podem ser de dois tipos: analíticas e sintéticas. Estas tabelas
podem ser utilizadas simultaneamente.

Nas tabelas analíticas, nos cabeçalhos são identificados os inventários (número
de ordem, altitude média, área mínima (m²) e o grau de cobertura (%)). Nas linhas
horizontais, os taxa, e nas colunas verticais os respectivos índices de quantidade
abundância e dominância, por ordem decrescente de presença. A construção do
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quadro analítico faz-se por etapas sucessivas de comparação analógica dos inventários
reunidos em diferentes quadros, até chegar ao quadro fitossociológico definitivo, onde
as espécies são classificadas por categorias fitossociológicas (e apresentadas por
presença decrescente no interior de cada categoria). As tabelas sintéticas, ou romanas,
reúnem e comparam as colunas de presença extraídas dos quadros detalhados, e a sua
elaboração segue os mesmos passos dos quadros fitossociológicos.

Através da análise das tabelas fitossociológicas são determinadas das
associações, numa tabela geral (global data matrix), e convertidos em valores de taxa
de cobertura para tratamento estatístico. Assim, aparece primeiramente o grupo dos
taxa (espécies características) que definem a associação e unidades superiores
(aliança, ordem e classe), seguindo-se os restantes taxa (espécies companheiras), e
taxa pertencentes a outras unidades taxonómicas (Pereira e Neto, 2008). Finalmente
faz-se a determinação sintaxonómica da comunidade inventariada e analisada nas
tabelas sintéticas.

3.2.4. Análises Realizadas

Na forma de recolha da informação in situ, integraram-se métodos
especificamente desenvolvidos para habitats de áreas costeiras (Lee, 2000 e Kim,
2004). Foram aplicados índices e tipologias existentes, e foi criadao um novo índice,
para contabilizar as variáveis ambientais em estudo, nomeadamente as antrópicas, em
conjunção com os dados florísticos.

Foram realizados inventários fitossociológicos, em cada ecossistema diferente
encontrado na faixa litoral, observada perpendicularmente à linha de costa. Em cada
ponto de amostragem foi estabelecido um plot de referência (quadrado mínimo) (Kent
& Coker, 1992; Kim, 2004).

De acordo com Ruxton & Colegrave (2006), de modo a obter resultados
estatisticamente relevantes e não enviesados, no total da população de inventários
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existentes, feitos ao longo da costa portuguesa, apenas alguns (601), foram
seleccionados aleatoriamente e utilizados.

Para as geoformas costeiras, este trabalho apoia-se em Bird (1985) e usa a
classificação morfológica de Moreira (1984), que distingue os sectores com vegetação
das praias e dunas em zona de transição praia média-alta, praia alta, duna branca,
duna cinzenta e duna verde.

A descrição dos factores ambientais relacionados com a distribuição das
associações fitossociológicas está de acordo com os estudos de Neto (1991; 1993a;
1994; 2002), e sua correspondência com os habitats da “Rede Natura 2000”, segundo
Neto et al. (2007, 2009), e o Plano Sectorial da Rede Natura 2000 para Portugal (ALFA,
2006; ICNB, 2006).

Fez-se o estudo do elenco florístico. Foi analisada a composição florística, em
termos de frequência de géneros por família, e número de taxa por família.
Analisaram-se também os estatutos taxonómicos para Portugal continental e a
percentagem de taxa incluídos em listas ou legislação de conservação. A fisionomia e a
fenologia também foram estudadas.

Para todos os taxa presentes nos inventários Lusitânicos as classes de
abundância-dominância (Braun-Blanquet, 1979) ou taxas de cobertura, foram
convertidas em percentagens (valor médio de cada classe). As percentagens
individuais foram usadas para calcular a média de cada inventário em relação à
cobertura total, e efectuar as análises estatísticas sobre a diversidade florística e a
cobertura (para a população total de inventários).

As análises focaram-se nas coberturas por taxa endémicos (categorizados em
Europeus, Ibéricos ou Lusitânicos), e na exclusividade ou preferência da flora pelo
substrato psamófilo no qual ocorre.



91

PARTE II. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Capítulo 4 – Caracterização da Flora dos Ecossistemas de Praia e Dunas
Litorais, Sujeitos à Influência Directa dos Ventos Marinhos e da Salsugem
(Biogeossistema I)

4.1. Composição Florística

Os inventários e correspondentes associações de plantas para o biogeossistema
I “Ecossistemas de Praia e Dunas Litorais, Sujeitos à Influência Directa dos Ventos
Marinhos e da Salsugem”, permitiram estudar a flora e associações de plantas
dominantes, que ocorrem ao longo deste gradiente psamófilo.

Para o total dos inventários estudados (601), foi obtido um elenco florístico de
225 taxa da flora vascular, e 2 taxa da flora não vascular (líquenes).

Apresenta-se o elenco florístico da flora vascular ordenado, por ordem
alfabética. De acordo com esta ordem, a cada taxon foi atribuído um número. A seguir
ao número, estão identificados os taxa incluídos no estudo de Martins et al. (2013),
com um +. O nome dos taxa está de acordo com as fontes citadas. Nalguns casos, a
seguir ao nome, são também apresentadas algumas sinonímias.

Para cada taxon são indicadas as seguintes características:

a) Família Botânica;

b) Alguns nomes comuns (quando existentes);

c) Tipo-biológico ou biotipo, segundo a escala de Raunkjer (1934);

d) Fenologia (época de floração);

e) Estatuto Taxonómico. Se se trata de um taxon exótico: A – Alien; Se se trata
de um endemismo: indicado o grau de endemismo, de acordo com a classificação em



92

EP - Endemismo Português, EI - Endemismo Ibérico ou EE - Endemismo Europeu. (No
caso das plantas nativas não endémicas afere-se o estatuto por omissão);

f) Entre as plantas A – Alien, são nomeadas as consideradas invasoras em
Portugal, através da designação “INV”.

g) São também identificadas as plantas nativas com interesse para a
conservação, inscritas em listas ou legislação de protecção (Convenção de Berna ou
Directiva Habitats);

h) Distribuição (actual conhecida);

i) Substrato óptimo onde os taxa ocorrem - Ps: plantas exclusivamente

psamófilas, restritas a praias e dunas arenosas, ou Pr: plantas preferencialmente

psamófilas, mas que também colonizam outro tipo de habitats;

j) A posição ou posições, ocupadas pelo taxon no gradiente psamófilo (numa
situação hipotética de não perturbação). Quando sublinhado refere-se ao óptimo
ecológico: E1 - ecossistema da zona de transição praia média-alta, E2 - ecossistema

praia alta, E3 - ecossistema duna branca, E4 - ecossistema duna cinzenta, E5 -

ecossistema duna verde.

k) Óptimo fitossociológico do taxon.

Quando, nos diversos campos, os taxa não apresentam nenhuma menção,
pode-se dar uma ou mais destas situações:

i) não possuírem uma relação específica com as associações de plantas
estudadas. Por exemplo, tratarem-se de plantas ruderais ou cosmopolitas;

ii) não se classificarem em endémicos ou exóticos, e portanto serem
considerados nativos;

iii) não apresentarem exclusividade nem preferência ecológica por substratos
psamófilos;

iv) óptimo fitossociológico desconhecida ou inexistente (e.g. no caso de plantas
exóticas).
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4.1.1. Elenco Florístico

Flora Vascular

1. + Acacia longifolia (Andrews) Willd.

FABACEAE; acácia, acácia-de-espigas, acácia-de-folhas-longas; microfanerófito;
Dezembro a Abril; originária do S Austrália; A, INV; Ind; E4, E5.

2. Acacia saligna (Labill.) H. L. Wendl. [Acacia cyanophylla Lindl.]

FABACEAE; acácia, acácia-salina; microfanerófito; Fevereiro a Maio; originária do W
Austrália e da Tasmânia; A, INV; Ind; E5.

3. + Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass. subsp. bulbosa [Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass.;
Crepis bulbosa (L.) Tausch]

ASTERACEAE; condrilha-das-cebolinhas, condrilha-do-dioscórides; geófito; Fevereiro a
Junho; Região Mediterrânica e costas atlânticas do SW Europa; N; Pr; E2, E3, E4, E5;
(Stellarietea mediae).

4. + Agrostis stolonifera L. [Agrostis maritima Lam.; Agrostis stolonifera L. var.
pseudopungens (Lange) Kerguélen; Agrostis stolonifera L. var. stolonifera]

POACEAE; capim-panasco, erva-fina; proto-hemicriptófito; Maio a Setembro; Europa,
N África, Macaronésia (Madeira), Cáucaso e W Ásia; N; Ps; E4; (Molinio-
Arrhenatheretea (var. stolonifera), Plantaginetalia majoris (var. pseudopungens)).

5. + Aira praecox L.

POACEAE; terófito; Abril a Junho; Europa, N África, Macaronésia (Madeira), Cáucaso e
W Ásia; N; Ind; E2, E4, E5; (Thero-Airion).

6. Allium sphaerocephalon L.

LILIACEAE (AMARYLLIDACEAE); geófito; Maio a Setembro; Europa central e meridional,
N África e Ásia; N; Pr; E5; (Lygeo-stipetea).
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7. + Allium subvillosum Salzm. ex Schult. & Schult

LILIACEAE (AMARYLLIDACEAE); geófito; Janeiro a Maio; S Europa, NW África e
Macaronésia (Canárias e Açores); N; Pr; E4; (Hyparrhenion sinaicae).

8. + Ammophila arenaria (L.) Link subsp. arundinacea H. Lindb. [Ammophila arenaria
(L.) Link.; Ammophila arenaria (L.) Link subsp. australis (Mabille) M. Lainz M. Lainz]

POACEAE; amófila, erva-marron ; proto-hemicriptófito ; Abril a Junho; Região
Mediterrânica, SW e SE Europa (até Turquia) e N África (Marrocos); N; Ps; E1, E2, E3,
E4, E5; (Ammophilion australis).

9. + Anagallis arvensis L. [Anagallis caerulea L.]

PRIMULACEAE; erva-do-garrotilho, morrião, morrião-dos-campos, morrião-vermelho;
terófito; Fevereiro a Outubro; N, C e S Europa, N África e W Ásia; N; Ind; E3, E4, E5;
(Stellarienea mediae).

10. + Anagallis monelli L. [Anagallis monelli L. var. microphylla (Ball) Vasc.]

PRIMULACEAE; morrião, morrião-de-folha-estreita, morrião-dos-xistos, morrião
perene; caméfito, hemicriptófito; Março a Outubro; W Região Mediterrânica e SW
Europa; N; Ps; E2; E3; E4, E5; (Helichrysion picardii).

11. + Anchusa calcarea Boiss. subsp. calcarea [Anchusa calcarea Boiss.]

BORAGINACEAE; buglossa-calcarea; hemicriptófito; Março a Junho; Península Ibérica
(Endémica do W e S); EI; Ps; E3, E4, E5; (Stellarietea mediae).

12. + Andryala integrifolia L. [Andryala integrifolia L. var. integrifolia]

ASTERACEAE; alface-dos-calcários, erva-polvilhenta, tripa-de-ovelha; hemicriptófito;
Junho a Agosto; Região Mediterrânica e SW Europa; N; Pr; E3, E4; (Hyparrhenion
sinaicae).

13. + Anthemis maritima L.

ASTERACEAE; Caméfito; Abril a Junho; W Região Mediterrânica; N; Ps; E2, E3, E4;
(Helichrysion picardii).
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14. + Anthyllis vulneraria L. subsp. iberica (W. Becker) Jalas & Cullen

FABACEAE; proto-hemicriptófito; Março a Junho; Zonas costeiras de W Europa (desde
o NW da Península Ibérica até ao canal da mancha); N; Pr; E3; E4; (Rubio longifoliae-
Coremation albi).

15. + Antirrhinum cirrhigerum (Welw. ex Ficalho) Rothm. [Antirrhinum majus L. subsp.
cirrhigerum (Ficalho) Franco]

PLANTAGINACEAE; bocas-de-lobo; Hemicriptófito, Escandente, Caméfito; Abril a
Junho; NW África e litoral SW da Península Ibérica; N; Ps; E3, E4, E5; (Rubio longifoliae-
Coremation albi).

16. + Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

BRASSICACEAE; arabeta, erva-estrelada; Terófito; Fevereiro a Julho; Quase toda
Europa, N África e Macaronésia (Açores), Cáucaso, W e E Ásia, China, subcontinente
Indiano; N; Ind; E5; (Stellarienea-mediae).

17. + Arctotheca calendula (L.) Levyns

ASTERACEAE; erva-gorda; Terófito; Março a Junho; Originária da África do Sul
(Africano-Meridional); A, INV; Ps; E2, E4; (Stellarienea mediae).

18. Arisarum simorrhinum Durieu. [Arisarum vulgare subsp. simorrhinum (Durieu)
Maier & Weiller]

ARACEAE; candeias, candelária, capuz-de-frade; geófito; Outubro a Abril; W da
Península Ibérica, N África, Macaronésia (Açores, Madeira e Canárias) e ilhas Baleares;
N; Ind; E5; (Quercetea ilicis).

19. + Armeria pungens (Link) Hoffmanns. subsp. major (Dav.) Franco

PLUMBAGINACEAE; arméria; Portugal Continental (Endémica de Portugal); caméfito;
Março a Maio; EP; Pr; E5; (Spergulario rupicolae-Limonietum virgatae).

20. + Armeria pungens (Link) Hoffmanns. subsp. pungens

PLUMBAGINACEAE; arméria; caméfito; Março a Maio; SW da Península Ibérica e ilhas
Mediterrânicas da Córsega e da Sardenha; EE; Ps; E3, E4, E5; (Helichrysion picardii).
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21. + Armeria welwitschii Boiss. subsp. welwitschii

PLUMBAGINACEAE; erva-de-curvo, erva-divina, raíz-divina; caméfito; Março a Julho;
Portugal Continental (Endémica desde o Cabo Mondego até Cascais); EP; Ps; E3, E4, E5;
(Helichrysion picardii).

22. + Arrhenatherum album (Vahl) Clayton

POACEAE; balanquinho, balão, noselha; proto-hemicriptófito; Maio a Junho; Região
Mediterrânica e Região Europeia; N; Ind; E4; E5; (Lygeo-Stipetea.)

23. + Artemisia campestris L. subsp. maritima (DC.) Arcang. [Artemisia crithmifolia L.]

ASTERACEAE; abrótamo, barbotina, erva-real, madorneira; Caméfito; Abril a Julho; W
Região Europeia (quase toda Europa - rara no seu extremo N), N África e Próximo
Oriente; N; Ps; E2, E3, E4, E5; (Helichrysion picardii).

24. Asparagus acutifolius L.

LILIACEAE (ASPARAGACEAE); espargo-bravo-menor, espargo-silvestre-menor;
escandente, nanofanerófito; Março a Julho; Região Mediterrânica; N; Ind; E5;
(Quercetea ilicis).

25. Asparagus aphyllus L.

LILIACEAE (ASPARAGACEAE); espargo-bravo, espargo-bravo-maior, espargo-maior-do-
monte, espargo-silvestre-maior, espargueta; nanofanerófito; Junho a Outubro; Região
Mediterrânica; N; Ind; E5; (Querco rotundifoliae-Oleion sylvestris).

26. + Bartsia trixago L. [Bellardia trixago (L.) All.]

SCROPHULARIACEAE (OROBANCHACEAE); flor-de-ouro; terófito, epífito; Abril a Julho; S
Região Europeia; N; Ind; E4; (Thero-Brometalia).

27. Biscutella sempervirens L. subsp. vincentina (Samp.) Malag. [Biscutella vincentina
(Samp.) Rothm. ex Guinea]

BRASSICACEAE; hemicriptófito; Março a Maio; Península Ibérica (Endémica de SW da
Península Ibérica); EI; Anexos II, IV - Dir. Habitats; Ind; E4, E5; (Eryngio-Ulicenion
erinacei).
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28. Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult.

POACEAE; braquipódio-vermelho; hemicriptófito; Maio a Agosto; W Região
Mediterrânica; N; Ind; E5; (Brachypodietalia phoenicoidis).

29. + Bromus diandrus Roth

POACEAE; espigão, fura-capa, saruga, seruga; terófito; Março a Maio; Região
Mediterrânica, Macaronésia e Cáucaso; N; Ind; E4; (Thero-Brometalia).

30. + Bromus rigidus Roth

POACEAE; bromo-das-vassouras, fura-capa; terófito; Fevereiro a Junho; Região
Mediterrânica e Macaronésia; N; Ps; E3, E4; (Thero-Brometalia).

31. Bupleurum rigidum L. subsp. paniculatum (Brot.) H.Wolff [Bupleurum paniculatum
Brot.]

APIACEAE; hemicriptófito; Junho a Setembro; SW Península Ibérica e NW África; N; Ind;
E5; (Quercenion rotundifoliae).

32.+ Cachrys libanotis L.

APIACEAE; hemicriptófito; Abril a Junho; W Região Mediterrânica; N; Ps; E3, E4, E5.

33. + Cakile maritima Scop. subsp. integrifolia (Hornem.) Greuter & Burdet

BRASSICACEAE; eruca-maritima; terófito; Março a Dezembro; Litoral Atlântico
Europeu, entre Portugal (Lisboa) e Noruega; N; Ps; E1, E2, E3, E4; (Atriplicion-littoralis).

34. + Cakile maritima Scop. subsp. maritima

BRASSICACEAE; eruca-maritima; terófito; Março a Dezembro; Região Mediterrânica e
N África (Marrocos); N; Ps; E1, E3; (Euphorbion peplis).

35. + Calendula suffruticosa Vahl subsp. algarbiensis (Boiss.) Nyman [Calendula
algarviensis Boiss.]

ASTERACEAE; Caméfito ; Todo o ano; Península Ibérica (Endémica do W e S); EI; Pr; E3,
E4; E5; (Helichrysion picardii).
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36. Calluna vulgaris (L.) Hull. [Erica vulgaris L.]

ERICACEAE; caluna, queiró, queiróga, rapa, torga, torga-ordinária, urze; caméfito,
nanofanerófito; Fevereiro a Novembro; Europa e NW África (Marrocos e Mauritânia);
N; Ind; E5; (Calluno-Ulicetea).

37. + Calystegia soldanella (L.) R. Br.

CONVOLVULACEAE; couve-marinha, soldanela; proto-hemicriptófito; Abril a Julho;
Litoral das zonas temperadas de quase todo o mundo; N; Ps; E1, E2, E3, E4, E5;
(Ammophiletea).

38. Cardamine hirsuta L. [Cardamine umbrosa DC.]

BRASSICACEAE; agrião-de-canário, agrião-menor, cardamina, cardamina-pilosa;
terófito; Fevereiro a Junho; Subcosmopolita; N; Ind; E5; (Cardaminetea hirsutae).

39. + Carex arenaria L.

CYPERACEAE; geófito; Maio a Julho; N, CN e W Europa; EI; Ps; E2, E3; E4.

40. + Carlina vulgaris L. [Carlina corymbosa L. var. major Lange]

ASTERACEAE; cardo, cardo-amarelo, cardo-dos-cachos, cardol, espinho-de-cabeça;
hemicriptófito; Julho a Agosto; S Europa, N África e SW Ásia; N; Ind; E4, E5;
(Carthametalia lanati).

41. Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus

AIZOACEAE; chorão; caméfito; Originária da África do Sul; Março a Junho; A; Pr; E3, E4,
E5.

42. + Carpobrotus edulis (L.) N. E. Br.

AIZOACEAE; bálsamo, chorão, chorão-das-praias; caméfito; Originária da África do Sul;
Março a Junho; A, INV; E2, E3, E4, E5.
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43. + Catapodium marinum (L.) C.E.Hubb. [Desmazeria marina (L.) Druce]

POACEAE; capim-marítimo; terófito; Junho a Agosto; Subcosmopolita; N; Pr; E2;
Saginetea maritimae.

44. + Centaurea sphaerocephala L. subsp. polyacantha (Willd.) Dostál [Centaurea
polyacantha Willd.; Centaurea sphaerocephala L. subsp. pycnantha (Willd.) Rivas
Mart.]

ASTERACEAE; hemicriptófito; Abril a Setembro; Península Ibérica e NW África
(Marrocos); N; Ps; E4, E5; (Sporobolion arenarii).

45. + Centaurea sphaerocephala L. subsp. sphaerocephala [Centaurea sphaerocephala
L.]

ASTERACEAE; hemicriptófito; Abril a Junho; Sul de Europa e N África; N; Ps; E4, E5.

46. + Centranthus calcitrapae (L.) Dufr. [Centranthus calcitrapae (L.) Dufr. var.
calcitrapae]

VALERIANACEAE (CAPRIFOLIACEAE); calcitrapa; Região Mediterrânica; terófito;
Fevereiro a Agosto; N; Ind; E4, E5; (Cardaminetea hirsutae).

47. + Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers. subsp. brachypetalum var.
brachypetalum [Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers. subsp. tauricum (Spreng.)
Murb.]

CARYOPHYLLACEAE; cerástio; terófito; Abril a Junho; C e S Europa, N África e W Ásia ;
N; Ind; E4; (Tuberarietea guttatae).

48. + Cerastium diffusum Pers. [Cerastium diffusum Pers. subsp. diffusum]

CARYOPHYLLACEAE; cerástio; terófito; Março a Julho; cosmopolita; N; Ind; E3; E4, E5;
(Stellarietea mediae).

49. + Cerastium glomeratum Thuill.

CARYOPHYLLACEAE; cerástio-enovelado, orelha-de-rato; terófito; Março a Julho;
cosmopolita; N; Ind; E3, E4, E5; (Stellarietea mediae).
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50. + Chamaemelum mixtum (L.) All.

ASTERACEAE; margaça, margaça-das-searas, margaça-vulgar; terófito; Abril a
Setembro; Região Mediterrânica e SW Europa; N; Pr; E4; (Scleranthion annui).

51. + Chamaesyce peplis (L.) Prokh. [Euphorbia peplis L.]

EUPHORBIACEAE; maleiteira-das-areias; terófito; Abril a Dezembro; Região
Mediterrânica e Macaronésia; N; Ps; E1, E2; (Atriplicion-littoralis).

52. Cistus crispus L.

CISTACEAE; roselha-pequena; caméfito; Abril a Junho; W Região Mediterrânica; N; Ind;
E5; (Lavanduletalia stoechadis).

53. + Cistus salviifolius L.

CISTACEAE; Estevinha, sanganho, sargaço, sargaço-manso, sargaço-mouro; caméfito,
nanofanerófito; Maio a Junho; Mediterrânica; N; Ind; E4, E5; (Cisto-Lavanduletea).

54. + Coincya johnstonii (Samp.) Greuter & Burdet [Brassica johnstonii Samp.; Coincya
johnstonii (Samp.) Greuter & Burdet; Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet subsp.
cheiranthos (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm. var. johnstonii (Samp.) Leadlay]

BRASSICACEAE; saramugo-de-bico-recurvo; hemicriptófito, terófito; Abril a Julho;
Portugal Continental (Endémica nos areais marítimos do NW Portugal - Douro Litoral);
EP; Ps; E2, E3, E4; (Linario-Vulpion alopecuroris).

55. + Conyza canadensis (L.) Cronq. [Erigeron canadensis L.]

ASTERACEAE; avoadinha, avoadinha-do-Canadá, avoadeira; terófito; Todo o ano;
Originária do Norte e Centro América; A, INV; Ind; E3, E4; (Stellarietea mediae).

56. + Conyza sumatrensis (Retz) E. Walker [Erigeron floribundus (Kunth) Sch. Bip.]

ASTERACEAE; avoadinha-marfim, avoadeira, avoadinha-branca-de-pelos-compridos;
terófito; Todo o ano; Originária do S América; A, INV; Ind; E3; (Stellarietea mediae).
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57. + Corema album (L.) D. Don

ERICACEAE; camarinha, camarinheira; Península Ibérica (Endémica); nanofanerófito;
Março a Maio; EI; Ps; E2, E3, E4, E5; (Rubio longifoliae-Coremation albi).

58. + Corrigiola litoralis L. subsp. litoralis [Corrigiola litoralis L.]

MOLLUGINACEAE; correjola, erva-pombinha; hemicriptófito, terófito; Janeiro a
Setembro; W, C e S Europa, C e S África, Palestina; N; Ps; E4; (Chenopodion rubri).

59. + Corynephorus canescens (L.) P. Beauv. [Corynephorus canescens (L.) P. Beauv.
var. maritimus Godr.]

POACEAE; erva-pichoneira; hemicriptófito; Maio a Julho; C e W Europa e NW África; N;
Ps; E3, E4, E5; (Corynephorion maritimi).

60. + Crithmum maritimum L.

APIACEAE; Funcho-do-mar, funcho-marítimo, perrexil-do-mar, pirrexil; hemicriptófito;
Maio a Outubro; Litoral da Europa e N África, Atlântico, Mediterrânico, Mar Negro e
Macaronésia (excepto Cabo Verde); N; Ind; E2, E3, E4; (Crithmo-Staticetea)

61. + Crucianella maritima L.

RUBIACEAE; granza-da-praia, granza-marítima, rubia-da-praia; caméfito; Março a
Setembro; W Região Mediterrânica; N; Ps; E1, E2, E3, E4, E5; (Crucianellion maritimae).

62. + Cuscuta australis R. Br.

CONVOLVULACEAE; cabelos, cabelos-de-nossa senhora, cuscuta, enleios; escandente,
terófito; Abril a Novembro; Originária de Austrália, distribuída por África e
Madagáscar, C e S de Europa e Ásia; N; Ind; E4.

63. + Cuscuta campestris Yunck.

CONVOLVULACEAE; cabelos, cabelos-de-nossa senhora, cuscuta, enleios; escandente,
terófito; Abril a Julho; Originária de N América; A; Ind; E3; (Stellarietea mediae).
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64. + Cutandia maritima (L.) Barbey

POACEAE; festuca-das-praias, erva-das-praias; terófito; Maio a Junho; Litoral da
Eurásia ocidental e N África; N; Ps; E3, E4; (Cutandietalia maritimae).

65. + Cynodon dactylon (L.) Pers.

POACEAE; capim-das-Bermudas, erva-gramilheira, escalracheira, erscalracho, grama,
gramão, pé-de-galinha; proto-hemicriptófito; Maio a Setembro; Europa ocidental,
central e meridional, Ásia e África; N; Ind; E2, E3, E4; (Trifolio fragiferi-Cynodontion).

66. + Cynoglossum creticum Mill.

BORAGINACEAE; cinoglossa-de-flor-listada, língua-de-cão, orelha-de-lebre;
hemicriptófito; Março a Julho; Região Mediterrânica, S Europa, Macaronésia (Açores),
W e C Ásia; N; Ind; E3, E4; (Carthametalia lanati).

67. + Cyperus capitatus Vand.

CYPERACEAE; ciperus-da-praia; geófito; Abril a Agosto; Litoral Mediterrânico e
subatlântico ocidental; N; Ps; E2, E3, E4, E5; (Ammophiletea).

68. + Cytisus grandiflorus (Brot.) DC. subsp. grandiflorus [Cytisus grandiflorus (Brot.)
DC.]

FABACEAE; giesta, giesteira, giesteira-das-sebes; nanofanerófito; Março a Julho; W e S
Península Ibérica e NW Marrocos; N; Ind; E4; (Cytisetalia scopario-striati).

69. Dactylis hispanica Roth

POACEAE; dactila, dáctilo, dáctilo-comum, dáctilo-dos-lameiros, panasco, panasco-das-
areias, pé-de-galo; hemicriptófito; Maio a Agosto; W Região Mediterrânica, até ao
Cáucaso e W Ásia; N; Ind; (Lygeo-stipetea).

70. Dactylis glomerata L. subsp. lusitanica Stebbins & Zohary

POACEAE; dactila, dáctilo, dáctilo-comum, panasco, panasco-das-areias, pé-de-galo;
hemicriptófito; Maio a Agosto; Europa; N; Ind; E5; (Stipo giganteae-Agrostietea
castellanae).
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71. Dactylis smithii Link subsp. marina (Borril) Parker [Dactylis marina Borril]

POACEAE; dactila, dáctilo, dáctilo-do-mar, panasco-das-areias; proto-hemicriptófito;
Março a Junho; Portugal, SW de espanha e Madeira; N; Ind; E4, E5; (Crithmo-
Armerietalia).

72. Daphne gnidium L.

THYMELAEACEAE; erva-de-João-Pires, gorreiro, lauréola-macha, trovisco, trovisco-
fêmea, trovisqueira; caméfito, nanofanerófito; Julho a Outubro; Região Mediterrânica,
S Europa e Macaronésia; N; Ind; E5; (Quercetea ilicis).

73. + Daucus carota L. subsp. halophilus (Brot.) A. Pujadas [Daucus halophilus Brot.]

APIACEAE; cenoura-brava, cenoura-brava-marítima, erva-coentrinha; hemicriptófito;
Maio a Setembro; Portugal continental (endémica do litoral SW); EP; Ind; E4, E5;
(Crithmo-Daucion halophili).

74. Dianthus broteri Boiss. & Reut. [Dianthus broteri Boiss. & Reut. subsp. hinoxianus
(Galego) Rivas Mart.]

CARYOPHYLLACEAE; caméfito; Março a Agosto; Península Ibérica (endémica do S); EI;
Ps; E4; (Phagnalo-Rumecetalia indurati).

75. Dorycnium hirsutum (L.) Ser.

FABACEAE; caméfito; Abril a Julho; Região Mediterrânica; N; Ind; E5.

76. Echium gaditanum Boiss.

BORAGINACEAE; equium, soagem, viperina; hemicriptófito; Fevereiro a Outubro; SW
Península Ibérica, NW África; N; Ps; E3, E4; (Helichrysion picardii).

77. + Echium tuberculatum Hoffmanns. & Link

BORAGINACEAE; equium, soagem, viperina; hemicriptófito; Fevereiro a Julho; W
Península Ibérica e N África; N; Pr; E4; (Alysso-Brassicion barrelieri).
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78. Elymus repens (L.) Gould [Elymus repens (L.) Gould subsp. repens; Elytrigia repens
(L.) Nevski subsp. repens]

POACEAE; grama-francesa; proto-hemicriptófito; Abril a Agosto; Europa, W Ásia e N
África; N; Ind; E2; (Elytrigietalia intermedio-repentis).

79. + Elytrigia juncea (L.) Nevski subsp. boreoatlantica (Simonet et Guin.) Hyl.
[Elytrigia juncea (L.) Nevski subsp. boreali-atlantica (Simonet & Guin.) Hyl.; Elymus
farctus (L.) (Viv.) Runemark ex Melderis subsp. boreali-atlanticus (Simonet &
Guinochet.) Melderis]

POACEAE; elitrigia; proto-hemicriptófito; Junho a Julho; W Região Mediterrânica; N; Ps;
E1, E2, E3, E4; (Honckenyo peploidis-Elytrigienion boreoatlanticae).

80. + Elytrigia juncea (L.) Nevski subsp. juncea [Elymus farctus (Viv.) Runemark ex
Melderis subsp. farctus]

POACEAE; elitrigia; proto-hemicriptófito; Junho a Julho; Região Mediterrânica; N; Ps;
E2; (Elytrigienion junceae).

81. + Ephedra fragilis Desf. subsp. fragilis [Ephedra fragilis Desf. var. fragilis]

EPHEDRACEAE; cornicabra, efédra, gestrela, piorno; microfanerófito; Abril a Junho; W
Região Mediterrânica e Macaronésia; N; Ind; E5; (Pistacio-Rhamnetalia alaterni).

82. + Equisetum ramosissimum Desf.

EQUISETACEAE; cavalinha, erva-carnuda, erva-pinheira, pinheirinha; geófito; Fevereiro
a Outubro; Zonas tropicais e temperadas de ambos os hemisférios; N; Pr; E4; (Molinio-
Arrhenatheretea).

83. + Erodium cicutarium (L.) L'Hér. subsp. bippinatum (Cav.) Tourlet [Erodium
bippinatum Willd.]

GERANIACEAE; bico-de-cegonha; terófito; Fevereiro a Julho; Europa; EE; Ps; E4, E5;
(Malcolmietalia).

84. + Eryngium maritimum L.

APIACEAE; cardo-marítimo, cardo-rolador; hemicriptófito; Maio a Setembro; Região
Mediterrânica; N; Ps; E1, E2, E3, E4; (Ammophiletalia).
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85. Euphorbia characias L. subsp. characias

EUPHORBIACEAE; maleiteira-maior, trovisco, trovisco-macho; caméfito; Março a
Junho; W Região Mediterrânica; N; Ind; (Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni).

86. + Euphorbia paralias L.

EUPHORBIACEAE; leiteira, morganheira-das-praias; caméfito; Março a
Novembro; Litoral Mediterrânico, Macaronésia (Madeira e Canárias), Europa e N
África; N; Ps; E1, E2, E3, E4; (Ammophilion australis).

87. + Euphorbia portlandica L.

EUPHORBIACEAE; terófito, hemicriptófito; Abril a Julho; Região Atlântica - Litoral
Atlântico Europeu, desde Gilbraltar até Normandia, SW Escócia e Irlanda; N; Pr; E3, E4,
E5; (Ammophiletea).

88. + Euphorbia terracina L.

EUPHORBIACEAE; terófito, hemicriptófito; Fevereiro a Outubro; Região
Circumediterrânica; N; Pr; E4; (Artemisetea vulgaris).

89. + Evax pygmaea (L.) Brot. subsp. ramosissima (Mariz) R. Fern. & Nogueira [Filago
pygmaea subsp. ramosissima (Mariz) R. Fern. & I. Nogueira]

ASTERACEAE; evax, evace-anã; terófito; Março a Junho; Região Mediterrânica; N; Ps;
E4; (Tuberarietea guttatae).

90. Galium minutulum Jord.

RUBIACEAE; terófito; Fevereiro a Maio; W Região Mediterrânica; N; Ind; E5;
(Parietarion lusitanico-maritanicae).

91. Galium verrucosum Huds. subsp. verrucosum

RUBIACEAE; erva-confeiteira, raspa-língua; terófito; Fevereiro a Maio; S Europa, NW
Ásia, N África e Macaronésia; N; Ind; E5; (Roemerion hybridae).
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92. Geranium molle L.

GERANIACEAE; bico-de-pomba-menor; terófito; Março a Junho ; Europa, excepto
extremo N, Região Mediterrânica, Macaronésia, SW e S Ásia; N; Ind; E5; (Sisymbrietalia
officinalis).

93. Geranium purpureum Vill.

GERANIACEAE; bico-de-grou, erva-de-São-Roque, erva-de-São-Roberto, erva-roberta;
terófito; Março a Julho; Europa, excepto extremo N, Macaronésia, NW àfrica, E de
África Tropical, Turquia e Cáucaso, Médio Oriente e Irão; N; Ind; E5; (Cardaminetea
hirsutae).

94. Glandora prostrata (Loisel.) D.C. Thomas subsp. lusitanica (Samp.) D.C. Thomas
[Lithodora prostrata (Loisel.) Griseb. subsp. lusitanica (Samp.) Valdés; Lithodora
lusitanica (Samp.) Holub.]

BORAGINACEAE; caméfito; Dezembro a Julho; W França, Península Ibérica e NW
Marrocos; N; Ind; E5; (Calluno-Ulicetea).

95. + Halimium calycinum (L.) K. Koch

CISTACEAE; erva-sargacinha, sargacinha; caméfito, nanofanerófito; Janeiro a Julho;
Península Ibérica e NW Marrocos; N; Ps; E3, E4, E5; (Stauracantho genistoidis-
Halimietalia commutati).

96. + Halimium halimifolium (L.) Willk. subsp. multiflorum (Salzm. ex Dunal) Maire
[Halimium halimifolium (L.) Willk.]

CISTACEAE; sargaça, sargaço; caméfito, nanofanerófito; Março a Agosto; Península
Ibérica e Marrocos; N; Ps; E4, E5; (Stauracantho genistoidis-Halimietalia commutati).

97. + Helichrysum italicum (Roth) G. Don subsp. picardii Franco [Helichrysum picardii
Boiss. & Reut. var. picardii; Helichrysum picardii Boiss. & Reut.]

ASTERACEAE; erva-caril, perpétua-das-areias; caméfito; Maio a Setembro; W e SW da
Peninsula Iberica e NW de África; N; Ps; E2, E3, E4; E5; (Helichrysenion picardii).
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98. Herniaria algarvica Chaudri

CARYOPHYLLACEAE; herniária; terófito; Maio-Junho; Portugal continental (Endémica
do S); EP; Anexos II, IV - Dir. Habitats, Anexo I - Conv. Berna; Ps; (Linarion
pedunculatae).

99. + Herniaria ciliolata Melderis subsp. robusta Chaudhri

CARYOPHYLLACEAE; herniária; caméfito; Maio a Agosto; Litoral atlântico (França e
Península Ibérica); EE; Ps; E4; (Corynephorion maritimi).

100. + Herniaria maritima Link

CARYOPHYLLACEAE; herniária; hemicriptófito; Maio a Agosto; Portugal continental
(Endémica do Litoral S); EP; Anexos II, IV - Dir. Habitats; Anexo I - Conv. Berna; Ps; E3,
E4, E5; (Corynephorion maritimi).

101. + Holcus lanatus L.

POACEAE; erva-lanar, erva-branca, erva-maior, erva-molar, erva-serôdia; proto-
hemicriptófito; Junho a Agosto; Região Mediterrânica e Região Europeia; N; Ind; E4;
(Molinio-Arrhenatheretea).

102. + Honckenya peploides (L.) Ehrh

CARYOPHYLLACEAE; sapinho-da-praia; hemicriptófito; Abril a Agosto; Subcosmopolita
(presente em praticamente todo o hemisfério N); N; Ps; E1, E2; (Elytrigienion
boreoatlanticae).

103. + Hyacinthoides vicentina (Hoffmanns & Link) Rothm. subsp. vicentina
[Hyacinthoides mauritanica (Schousb.) Speta subsp. vicentina (Hoffmanns & Link.) S.
Ortiz, Buján & Rodr. Oubiña]

LILIACEAE (ASPARAGACEAE); jacinto-do-campo; geófito; Março a Abril; Portugal
continental (Endémico do S); EP; Anexos II, IV - Dir. Habitats; Ps; E4; (Eringio-Ulicenion
erinacei).

104. + Hydrocotyle bonariensis Lam.

APIACEAE; chapéus; Originária das regiões temperadas da América; hemicriptófito;
Abril a Dezembro; A; Ind; E3; E4.
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105. + Hypochaeris glabra L.

ASTERACEAE; leituga, leituga-pelada; hemicriptófito; Fevereiro a Maio; Região
Mediterrânica e C e W Europa; N; Pr; E4; (Tuberarion gutattae).

106. + Hypochaeris radicata L.

ASTERACEAE; leituga; hemicriptófito; Abril a Setembro; N; Ind; E4; (Plantaginetalia
majoris).

107. + Iberis ciliata All. subsp. welwitschii (Boiss.) Moreno [Iberis welwitschii Boiss.]

BRASSICACEAE; ibéris; hemicriptófito; Maio a Junho; Península Ibérica e N África
(Marrocos); EI; Ps; (Coremation albi).

108. + Iberis procumbens Lange subsp. procumbens [Iberis procumbens Lange]

BRASSICACEAE; ibéris; caméfito; Abril a Agosto; Península Ibérica (Endémica das costas
atlânticas da Península); EI; Ps; E3, E4; (Helichrysion picardii).

109. + Jasione lusitanica A. DC. [Jasione maritima (Duby) Merino var. sabularia (Cout.)
Sales & Hedge]

CAMPANULACEAE; jasione-marítima; hemicriptófito; Abril a Agosto; Portugal
continental (Endémica do N); EP; Anexos II, IV - Dir. Habitats, Anexo I - Conv. Berna; Ps;
E4; (Helichrysion picardii).

110. + Jasione montana L. subsp. montana [Jasione montana L.]

CAMPANULACEAE; jasione, batôn-azul, botão-azul; hemicriptófito, terófito; Abril a
Setembro; Europa, NW África, Turquia; N; Ind; E4; (Tuberarietea guttatae).

111. Jonopsidium acaule (Desf.) Rchb.

BRASSICACEAE; terófito; Dezembro a Abril; Portugal (Endémica do Litoral Sul); EP;
Anexos II*, IV - Dir. Habitats Pr; E5; (Tuberarietea guttatae).
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112. Juniperus navicularis Gand.

CUPRESSACEAE; piorro; caméfito, nanofanerófito; Março; Portugal continental
(Endémico do SW - sector sadense); EP; Ps; E5; (Juniperion turbinatae).

113. + Juniperus turbinata Guss. subsp. turbinata [Juniperus phoenicea L. subsp.
turbinata (Guss.) Nyman]

CUPRESSACEAE; sabina-das-praias; caméfito, microfanerófito; Fevereiro; W Região
Mediterrânica; N; Pr; E4, E5; (Pistacio-Rhamnetalia).

114. + Lagurus ovatus L.

POACEAE; rabo-de-lebre; terófito; Abril a Junho; Cosmopolita; N; Pr; E3, E4, E5; (Linario
viscosae-Vulpion alopecuroris).

115. Lavandula pedunculata (Mill.) Cav. subsp. pedunculata var. lusitanica Chaytor
[Lavandula sampaioana (Rozeira) Rivas Mart., T.E. Días & Fern. Gonz. subsp. lusitanica
(Chatyor) Rivas Mart., T.E. Días & Fern. Gonz.]

LAMIACEAE; lavandula, rosmaninho, rosmaninho-maior; caméfito, nanofanerófito;
Fevereiro a Setembro; Península Ibérica e N de África; N; Ps; E5; (Stauracantho
genistoidis-Halimietalia commutati).

116. + Leontodon taraxacoides (Vill) Merat subsp. taraxacoides

ASTERACEAE; leituga-dos-montes; hemicriptófito; Abril a Julho; Região Mediterrânica;
N; Pr; E2, E3, E4; (Crucianelletalia maritimae).

117. Linaria ficalhoana Rouy [Linaria bipunctata (L.) Chaz. subsp. glutinosa (Hoffmans.
& Link) D. A. Sutton]

SCROPHULARIACEAE (PLANTAGINACEAE); terófito, hemicriptófito; Março a Setembro;
Portugal continental (Endémico do SW - Superdistritos Sadense e Costeiro Vicentino);
PE; Anexos II*, IV - Dir. Habitats, Anexo I - Conv. Berna; Ps; E3; E4; (Linarion
pedunculatae).
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118. + Linaria lamarckii Rouy [Linaria polygalifolia Hofmmanns. & Link subsp.
lamarckii (Rouy) D. A. Sutton]

SCROPHULARIACEAE (PLANTAGINACEAE); ansarina-da-praia; hemicriptófito; Março a
Julho; Península Ibérica (Endémica do Litoral SW da Península); EI; Ps; E2, E3, E4, E5;
(Helichrysion picardii).

119. + Linaria polygalifolia Hofmmanns. & Link [Linaria caesia (Pers.) F. Dietr. var.
decumbens Lange]

SCROPHULARIACEAE (PLANTAGINACEAE); hemicriptófito; Março a Junho; Península
Ibérica (Litoral SW da Península); EI; Ps; E2, E3, E4; (Helichrysion picardii).

120. Linaria munbyana Boiss. & Reut. [Linaria pygamea Samp.; Linaria munbyana
Boiss. & Reut. subsp. pygmaea (Samp.) Rivas Mart.]

SCROPHULARIACEAE (PLANTAGINACEAE); terófito; Fevereiro a Maio; W da Península
Ibérica e N África; N; Ps; E4; (Linarion pedunculatae).

121. Linaria pedunculata (L.) Chaz.

SCROPHULARIACEAE (PLANTAGINACEAE); hemicriptófito, terófito; Março a Maio;
Península Ibérica e N de África; N; Ps; E4; (Linarion pedunculatae).

122. + Lobularia maritima (L.) Desv. subsp. maritima

BRASSICACEAE; açafate-de-prata, escudinha; caméfito; Janeiro a Outubro; Região
Mediterrânica e Macaronésia (excepto Cabo Verde); N; Pr; E3, E4; E5; (Bromo-
Oryzopsion).

123. + Logfia minima (Sm.) Dumort.

ASTERACEAE; terófito; Março a Abril; Europa (excepto Extremo N e S da Russia) e N de
África; N; Ind; E4; (Tuberarietalia guttatae).

124. + Lolium rigidum Gaudin subsp. rigidum [Lolium rigidum Gaudin]

POACEAE; azevém, azevém-bastardo, erva-febra, erva-jóia, jela; terófito; Maio a
Junho; Mediterrânico-Irano-Turaniano; N; Ind; E2, E3, E4; (Thero-Brometalia).
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125. Lonicera implexa Aiton

CAPRIFOLIACEAE; madressilva, madressilva-entrelaçada; escandente, microfanerófito;
Abril a Agosto; C e W Região Mediterrânica e Macaronésia (Açores); N; Ind; E5;
(Quercetea ilicis).

126. Lonicera periclymenum L. subsp. hispanica (Boiss.& Reut.) Nyman

CAPRIFOLIACEAE; madressilva, madressilva-das-boticas, madressilva-esverdeada,
madressilva-sem-pêlos; escandente, microfanerófito; Maio a Julho; C e S da Península
Ibérica e NW África; ; Ind; E5; (Lonicerion periclymeni).

127. + Lotus castellanus Boiss. & Reuter [Lotus subbiflorus Lag. subsp. castellanus
(Boiss. & Reuter) P. W. Ball]

FABACEAE; loto, serradela-da-terra, trevo-amarelo; terófito; Maio a Outubro;
Península Ibérica, S França e N Argélia; N; Pr; E4; (Malcolmietalia).

128. + Lotus creticus L.

FABACEAE; cornichão-das-areias, trevo-de-Creta; proto-hemicriptófito; Março a
Novembro; Região Mediterrânica e Macaronésia (Açores e Canárias); N; Ps; E2, E3, E4,
E5; (Ammophiletea).

129. + Lupinus angustifolius L.

FABACEAE; tremoção-bravo, tremoceiro-azul, tremoceiro-bravo, tremoceiro-de-folha-
estreita; terófito; Março a Maio; Região Mediterrânica; N; Ind; E4; (Thero-Brometalia).

130. + Malcolmia littorea (L.) Br.

BRASSICACEAE; goivinho-da-praia, goivo-da-praia, malcolmia; caméfito; Fevereiro a
Novembro; W Região Mediterrânica; N; Ps; E2, E3, E4, E5; (Crucianellion maritimae).

131. + Malcolmia ramosissima (Desf.) Thell.

BRASSICACEAE; goivinho, goivo, malcolmia; caméfito; Março a Julho; Região
Mediterrânica; N; Ps; E4; (Alkanno-Maresion nanae).
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132. Margotia gummifera (Desf.) Lange [Elaeoselinum gummiferum (Desf.) Tutin]

APIACEAE; buco-fétido; hemicriptófito; Junho a Setembro; Península Ibérica e NW de
África; N; Pr; E4, E5; (Agrostio-Stipion giganteae).

133. + Matthiola sinuata (L.) R. Br.

BRASSICACEAE; hemicriptófito; Maio a Julho; S e W Europa e N África (Argélia e Líbia);
N; Ps; E2, E3, E4; (Crucianelletalia maritimae).

134. + Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

FABACEAE; terófito; Todo o ano; Região Mediterrânica e Macaronésia; N; Pr; E3, E4;
(Tuberarietea guttatae).

135. + Medicago marina L.

FABACEAE; caméfito; Fevereiro a Julho; Região Mediterrânica, costas do Mar Negro e
Macaronésia (Canárias); N; Ps; E2, E3, E4; (Ammophiletea).

136. Mercurialis annua L.

EUPHORBIACEAE; barradoiro, erva-mercúrio, mercurial-anual, urtiga-bastarda, urtiga-
morta; terófito; Março a Setembro; Subcosmopolita; A; Ind; E5; (Stellarietea mediae).

137. Myosotis persoonii Rouy

BORAGINACEAE; miosótis-amarelo; terófito; Abril a Maio; Península Ibérica
(Endémico); EI; Ps; E5.

138. Myosotis ramosissima Rachel subsp. ramosissima [Myosotis ramosissima Rachel]

BORAGINACEAE; miosótis, miosótis-azul, não-me-esqueças; terófito; Março a Junho;
Europa (excepto no extremo N), NW África, W Ásia e Macaronésia (Açores); N; Pr; E5;
(Geranio-Anthriscion caucalidis).
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139. Myrtus communis L.

MYRTACEAE; mirto, murta, murta-ordinária, murteira, murtinho; microfanerófito;
Junho a Outubro; Região Mediterrânica, S Europa, Macaronésia, C Ásia e Próximo
Oriente; N; Ind; E5; (Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni).

140. Olea europaea var. sylvestris (Mill.) Lehr

OLEACEAE; oliveira-brava, zambujo, zambujeiro; mesofanerófito; Maio a Julho; Região
Mediterrânica; N; Ind; E5; (Quercetea ilicis).

141. Omphalodes kuzinskyanae Willk.

BORAGINACEAE; terófito; Abril a Maio; Portugal continental (Endémico do Centro W);
EP; Anexos II, IV - Dir. Habitats, Anexo I - Conv. Berna; Pr; (Linario arenariae-
Omphalodetum littoralis).

142. Ononis baetica Clemente var. baetica

FABACEAE; terófito; Abril a Outubro; SW Península Ibérica e NW Marrocos; N; Pr;
(Hymenocarpo-Malcolmion trilobae).

143. + Ononis broteriana DC.

FABACEAE; terófito; Abril a Outubro; Península Ibérica e NW Marrocos; N; Ps; E4;
(Hymenocarpo-Malcolmion trilobae).

144. + Ononis ramosissima Desf.

FABACEAE; joina-das-areias; caméfito, nanofanerófito; Abril a Junho; W Região
Mediterrânica e Macaronésica (Canárias); N; Pr; E3, E4; (Crucianellion maritimae).

145. Ononis variegata L.

FABACEAE; terófito; Março a Junho; Região Mediterrânica e Macaronésia (Canárias);
N; Ps; (Cutandetalia maritimae).
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146. + Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce

FABACEAE; serradela-delgada, serradela-lanuda; terófito; Abril a Julho; W Europa,
Região Mediterrânica e Macaronésia (Canárias e Madeira); N; Ind; E4; (Tuberion
guttatae).

147. Ornithopus isthmocarpus Coss.

FABACEAE; serradela-delgada, serradela-lanuda; terófito; Março a Julho; Península
Ibérica, SW França, NW África (Argélia e Marrocos); N; Ind; (Malcolmietalia).

148. + Orobanche arenaria Borkh.

OROBANCHACEAE; epífito, geófito; Março a Junho; W Ásia, Russia e W Europa; N; Ps;
E4; (Helichrysion picardii).

149. Osyris alba L.

SANTALACEAE; cássia-branca, retama, sândalo-branco; nanofanerófito; Março a Junho;
S Europa, N África e SW Ásia; N; Ind; E5; (Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni).

150. Osyris lanceolata Hochst. & Steud. [Osyris quadripartita Salzm. ex Decne.]

SANTALACEAE; retama, sândalo; nanofanerófito, microfanerófito; fevereiro a
Novembro; S Península Ibérica, Macaronésia (Canárias e Madeira), NW e S África; N;
Ind; E5; (Pistacio-Rhamnetalia).

151. + Otanthus maritimus (L.) Hoffmann. & Link

ASTERACEAE; cordeirinhos, cordeiros-da-praia; caméfito; Maio a Setembro; Região
Atlântica e Mediterrânica (costas); N; Ps; E1, E2, E3, E4; (Ammophiletalia).

152. Oxalis pes-caprae L.

OXALIDACEAE; azeda, azedinha, erva-canária, erva-mijona, erva-pata, trevo-azedo,
trevo-amarelo; geófito; Janeiro a Abril; Originária de África Meridional; A, INV; Ind; E5;
(Stellarietea mediae).
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153. + Pancratium maritimum L.

AMARYLLIDACEAE; lírio-da-praia; geófito; Agosto a Outubro; W Região Atlântica e N
Região Americana (litoral Este da América do N e da Europa, N da África e W da Ásia);
N; Ps; E1, E2, E3, E4; (Ammophiletea).

154. + Panicum repens L.

POACEAE; escalracho; proto-hemicriptófito; Junho a Outubro; Cosmopolita; N; Pr; E4;
(Imperato-Saccharion ravennae).

155. + Parentucellia viscosa (L.) Caruel

SCROPHULARIACEAE (OROBANCHACEAE); erva-peganhenta, parentucélia; epífito,
terófito; Março a Julho; S e W Europa, Macaronésia (Açores e Canárias), N África e SW
Ásia; N; Ind; E4; (Molinio-Arrhenatheretea).

156. + Paronychia argentea Lam.

CARYOPHYLLACEAE; erva-dos-linheiros, erva-dos-unheiros, erva-prata, paroníquia,
paroníquia-de-Clúsio, paroníquia-prateada; hemicriptófito; Junho a Setembro; Região
Mediterrânica e Macaronésia; N; Ind; E3, E4; (Poetalia bulbosae).

157. Phillyrea angustifolia L.

OLEACEAE; aderno-de-folhas-estreitas, cardono, lentisco, lentisco-bastardo;
nanofanerófito ou microfanerófito; Janeiro a Abril; W e C Região Mediterrânica; N; Ind;
E5; (Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni).

158. Phillyrea latifolia L.

OLEACEAE; aderno, aderno-de-folhas-largas; microfanerófito; Janeiro a Abril; S Europa,
NW África e SW Ásia; N; Ind; E5; (Quercetalia ilicis).

159. + Pimpinella villosa Schousb.

APIACEAE; anis, erva-doce, erva-doce-bastarda, erva-doce-brava, pimpinela-peluda;
hemicriptófito; Julho a Setembro; Península Ibérica, NW África e Macaronésia (Açores);
N; Pr; E4, E5; (Origanion virentis).
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160. + Pinus pinaster Aiton

PINACEAE; pinheiro-bravo, pinheiro-das-landes, pinheiro-marítimo; megafanerófito;
Março; W Região Mediterrânica e zonas Atlânticas do S Europa (S de França, Espanha e
Portugal); A (a Sul do Tejo), N (a Norte do Tejo); Ind; E4, E5; (Quercetea ilicis).

161. Pistacia lentiscus L.

ANACARDIACEAE; alfostigueiro, almessigeira, aroeira, árvore-do-mastique, darmacho,
daroeira, lentisco, lentisco-verdadeiro; microfanerófito; Março a Maio; Região
Mediterrânica e Macaronésia (Canárias); N; Ind; E5; (Pistacio-Rhamnetalia alaterni).

162. + Plantago coronopus L. subsp. coronopus

PLANTAGINACEAE; diabelha, diabinhos, engorda-ratos, erva-das-pulgas, estrela-mar,
galapito, guiabelha, zaragatoa; terófito, hemicriptófito; Fevereiro a Outubro; Europa
(excepto no extremo N), Macaronésia, SW de Asia e N de África; N; Ind; E3, E4;
(Polygono-Poetea annuae).

163. + Plantago coronopus L. subsp. occidentalis (Pigler) Franco

PLANTAGINACEAE; diabelha, diabinhos, engorda-ratos, erva-das-pulgas, estrela-mar,
galapito, guiabelha, zaragatoa; terófito, hemicriptófito; Fevereiro a Outubro; Portugal
Continental (Endémica da costa ocidental - arribas); EP; Ind; E4; (Crithmo-Daucion
halophili).

164. + Plantago macrorhiza Poir.

PLANTAGINACEAE; hemicriptófito; Fevereiro a Junho; W Região Mediterrânica; N; Ps;
E3, E4; (Crithmo-Limonietea).

165. + Polycarpon alsinifolium (Biv.) DC.

CARYOPHYLLACEAE; hemicriptófito; Março a Julho; W Região Mediterrânica; N; Ps; E3,
E4; (Anthyllido-Malcolmion).

166. + Polycarpon tetraphyllum (L.) L. subsp. diphyllum (Cav.) O. Bolòs & Font Quer

CARYOPHYLLACEAE; policarpo-de-quatro-folhas, saboeira, saboneteira; terófito; Abril a
Setembro; W e C Europa, Região Mediterrânica, S e W Ásia e África; N; Ps; E2, E4;
(Polycarpion tetraphylli).
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167. + Polygonum maritimum L.

POLYGONACEAE; caméfito; Março a Dezembro; W Região Mediterrânica e Região
Eurossiberiana; N; Ps; E1, E2, E3, E4; (Cakiletalia integrifoliae).

168. Polypogon maritimus Willd. [Polypogon maritimus Willd. subsp. maritimus]

POACEAE; Rabo-de-zorra, rabo-de-zorra-macio; terófito; Maio a Julho; Regiões
Mediterrânica, Macaronésia e Irano-Turânica.; N; Ind; E4; (Hordeion marini).

169. Pseudorlaya minuscula (Pau) M. Laínz

APIACEAE; terófito; Março a Abril; Península Ibérica e Marrocos; N; Ps; E4;
(Hymenocarpo-Malcolmion trilobae).

170. + Pseudorlaya pumila (L.) Grande

APIACEAE; terófito; Março a Abril; W Europa e Região Mediterrânica; N; Ps; E3, E4;
(Cutandetalia maritimae).

171. + Pycnocomon rutifolium (Vahl) Hoffmanns. & Link

DIPSACACEAE; caméfito; Abril a Outubro; Região Mediterrânica e W Europa; N; Ps; E3,
E4; (Retamion monospermae).

172. Quercus coccifera L. subsp. coccifera [Quercus coccifera L.]

FAGACEAE; carrasco, carrasqueiro, carrasquinha, verdadeiro-carrasco; caméfito,
nanofanerófito; Abril a Maio; Região Mediterrânica; N; Ind; E5; (Pistacio lentisci-
Rhamnetalia alaterni).

173. + Reichardia gaditana (Willk.) Cout. [Reichardia gaditana (Willk.) Samp.]

ASTERACEAE; hemicriptófito; Abril a Junho; Península Ibérica e N África (Argélia e
Marrocos); N; Ps; E2, E3, E4, E5; (Linario-Vulpion alopecuroris).
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174. Rhamnus alaternus L.

RHAMNACEAE; aderno-bastardo, aderno-bravo, espinheiro-cerval, sanguinho-das-
sebes; microfanerófito; Março a Maio; Região Mediterrânica e S Europa; N; Ind; E5;
(Quercetalia ilicis).

175. Rhamnus oleoides L.

RHAMNACEAE; espinheiro-preto, fura-panelas; nanofanerófito; Março a Maio; W
Região Mediterrânica; N; Ind; E5; (Asparago albi-Rhamnion oleoidis).

176. Rosmarinus officinalis L.

LAMIACEAE; alecrim, alecrim-da-terra, rosmaninho; caméfito, nanofanerófito; Janeiro
a Maio; W Região Mediterrânica; N; Ind; E5; (Rosmarinetea officinalis).

177. + Rostraria cristata (L.) Tzvelev

POACEAE; erva-do-penacho, rabo-de-cão; terófito; Março a Junho; Região
Mediterrânica até Cáucaso, Índia e Macaronésia (excepto Cabo Verde); N; Ind; E4;
(Hordeion leporini).

178. + Rubia peregrina L. [Rubia peregrina L. subsp. longifolia (Poir.) O. Bolòs]

RUBIACEAE; granza-brava, raspa-língua, raspa-saias, ruiva-brava; escandente, proto-
hemicriptófito; Abril a Julho; Região Mediterrânica e W Europa; N; Ind; E4, E5;
(Quercetalia ilicis).

179. Rumex bucephalophorus L. subsp. gallicus (Steinh.) Rech. fil.

POLYGONACEAE; terófito; Fevereiro a Julho; Região Mediterrânica e Macaronésia
(Canárias); N; Ind; (Trachynietalia distachyae).

180. + Rumex bucephalophorus L. subsp. hispanicus (Steinh.) Rech. f.

POLYGONACEAE; catacuzes-do-norte; terófito; Abril a Maio; Península Ibérica
(Endémica costas N e W); EI; Pr; E3, E4, E5; (Malcolmietalia).



119

181. + Salsola kali L.

AMARANTHACEAE; barrilha-espinhosa, barrilheira, barrilheira-espinhosa, gramata,
salsola, soda, soda-espinhosa, trago-espinhoso; terófito; Maio a Novembro; Europa,
Ásia e N África; N; Ps; E1, E2; (Cakiletalia integrifoliae).

182. Salsola vermiculata L.

AMARANTHACEAE; caméfito; Junho a Novembro; Região Mediterrânica; N; Ind; E3;
(Salsolo-Peganetalia harmalae).

183. + Santolina impressa Hoffmann. & Link

ASTERACEAE; santolina; caméfito; Abril a Agosto; Portugal continental (Endémica do
sector Ribatagano-Sadense); EP; Anexos II, IV - Dir. Habitats; Ps; E4, E5; (Artemisio
glutinosae-Santolinion rosmarinifoliae).

184. Scilla monophyllos Link

LILIACEAE (ASPARAGACEAE); cebola-albarrã, cila-de-uma-folha; geófito; Fevereiro a
Junho; Península Ibérica e NW Marrocos; N; Ind; E5; (Querco-Oleion sylvestris).

185. + Scirpoides holoschoenus (L.) Soják [Scirpus holoschoenus L.]

CYPERACEAE; bunho; geófito; Abril a Setembro; Região Mediterrânica, Europa Central,
W Ásia, África do Sul e Macaronésia (Canárias); N; Pr; E4; (Brizo-Holoschoenenion).

186. + Scolymus hispanicus L.

ASTERACEAE; cangarinha, cantarinha, cardo-botão, cardo-de-ouro; hemicriptófito;
Maio a Setembro; Região Mediterrânica e Macaronésia (Canárias); N; Ind; E3, E4;
(Charthametalia lanati).

187. + Scrophularia frutescens L.

SCROPHULARICEAE; caméfito; Abril a Agosto; S e W da Península Ibérica e NW África;
N; Ps, E3, E4; E5; (Crucianellion maritimae).
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188. Scrophularia sublyrata Brot.

SCROPHULARICEAE; hemicriptófito; Maio a Julho; Península Ibérica (Endémica do W da
Península); EP; Anexo V - Dir. Habitats; Ind; E5; (Rumici-Dianthion lusitani).

189. + Sedum acre L.

CRASSULACEAE; erva-de-cão, erva-de-cão-maior, uva-de-cão, vermiculária; caméfito;
Maio a Agosto; Europa, N África e Próximo Oriente; N; Ind; E4; (Alysso-Sedion albi).

190. + Sedum album L. [Sedum album L. subsp. micranthum; Sedum album L. var.
album]

CRASSULACEAE; arroz-dos-telhados, cachos-de-rato, pinhões-de-rato; caméfito; Maio a
Julho; Europa, Sibéria e W Ásia; N; Ind; E4; (Sedo albi-Scleranthetea biennis).

191. + Sedum anglicum Hudson [Sedum anglicum Hudson subsp. anglicum]

CRASSULACEAE; caméfito; Junho a Agosto; Europa Ocidental, S de França e Península
Ibérica; EE; Ind; E4; (Sedion anglici).

192. + Sedum arenarium Brot.

CRASSULACEAE; terófito; Junho a Agosto; Península Ibérica (Endémica da metade W);
EI; Ps; E4; (Sedion pedicellato-andegavensis).

193. + Sedum sediforme (Jacq.) Pau

CRASSULACEAE; erva-pinheira; caméfito; Junho a Setembro; Região Mediterrânica, C e
S Europa; N; ind; E3, E4, E5; (Sedion micrantho-sediformis).

194. + Senecio gallicus Vill.

ASTERACEAE; terófito; Março a Outubro; S da Europa, NW de África, Macaronésia
(Canárias); N; E3, E4, E5; (Stellarietea mediae).
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195. + Senecio vulgaris L.

ASTERACEAE; cardo-morto, tasneirinha; terófito; Todo o ano; Toda a Europa, Região
Mediterrânica, Macaronésia (Canárias e Madeira) e Próximo Oriente; N; Ind; E4, E5;
(Stellarietea mediae).

196. + Seseli tortuosum L.

APIACEAE; hemicriptófito; Maio a Setembro; S Região Europeia e NW Região Africana;
N; Ps, E2, E3, E4, E5; (Helichrysion picardii).

197. + Silene colorata Poir.

CARYOPHYLLACEAE; silene-rosada; terófito; Fevereiro a Julho; Região Mediterrânica,
Próximo Oriente e Macaronésia; (Tuberarietea guttatae).

198. Silene latifolia Poir.

CARYOPHYLLACEAE; hemicriptófito; Abril a Agosto; Quase toda Europa, Região
Mediterrânica, W e S Ásia e América N; N; Ind; E5; (Trifolio medii-Geranietea
sanguinei).

199. + Silene littorea Brot. subsp. littorea

CARYOPHYLLACEAE; terófito; Março a Maio; Península Ibérica e NW Marrocos; N; Ps;
E1, E2, E3, E4, E5; (Linarion pedunculatae).

200. + Silene niceensis All.

CARYOPHYLLACEAE; terófito; Fevereiro a Julho; W Região Mediterrânica e Grécia; N;
Pr; E2, E3, E4; (Cutandietalia maritimae).

201. + Silene portensis L. subsp. portensis [Silene portensis L.]

CARYOPHYLLACEAE; terófito; Maio a Outubro; Península Ibérica, SW França, NW África
(Argélia); N; Pr; E4; (Tuberarietalia guttatae).
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202. Smilax aspera L. [Smilax mauritanica Poir.]

SMILACACEAE; salsaparrilha-brava, salsaparrilha-rugosa; escandente; Agosto a
Novembro; S Europa, W Ásia, N África e Macaronésia (excepto Cabo Verde); N; ind; E5;
(Quercetea ilicis).

203. Solanum nigrum L.

SOLANACEAE; erva-moira, erva-moira-de-baga-preta, erva-moira-mortal, erva-moira-
sem-pêlos, erva-moura, fona-de-porca, solano, tomateiro-bravo, tomateiro-do-diabo;
proto-hemicriptófito, terófito; Abril a Novembro; Cosmopolita; N; Ind; E5; (Stellarietea
mediae).

204. + Sonchus oleraceus L.

ASTERACEAE; leituga, serralha, serralha-branca, serralha-macia, serralha-mansa,
serralhinha; hemicriptófito, terófito; Março a Novembro; Grande parte Europa, Região
Mediterrânica, Próximo Oriente e Macaronésia (Canárias e Madeira); N; Ind; E3, E4;
(Stellarietea mediae).

205. Spergularia purpurea (Pers.) G. Don

CARYOPHYLLACEAE; espergulária-roxa, sapinho-roxo; terófito; Março a Setembro;
Península Ibérica e Marrocos; N; Ind; E2; (Polycarpion tetraphylli).

206. Stauracanthus genistoides (Brot.) Samp. [Stauracanthus lusitanicus (L.) Cubas]

FABACEAE; tojo-bonito, tojo-chamusco, tojo-manso; nanofanerófito; Junho a Agosto;
Península Ibérica (Endémico do W e SW); EI; Ps; E4, E5; (Coremation albi).

207. + Stauracanthus spectabilis Webb subsp. spectabilis

FABACEAE; tojo-chamusco; nanofanerófito; Março a Junho; Portugal Continental
(Endemismo do SW); EP; Pr; E5; (Stauracantho genistoidis-Halimietalia commutati).

208. Stellaria media (L.) Vill.

CARYOPHYLLACEAE; erva-canária, erva-moleira, marugem, morugem, morugem-
branca, morugem-vulgar, olho-de-toupeira; terófito; Janeiro a Outubro; cosmopolita;
N; Ind; E5; (Stellaria mediae).
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209. Teucrium vicentinum Rouy

LAMIACEAE; caméfito; Maio a Agosto; Portugal continental (Endémico do SW); EP; Pr;
E4, E5; (Eryngio-Ulicion erinacei).

210. + Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link

LAMIACEAE; tomilho, cânfora; caméfito; Abril a Julho; Portugal continental (Endémica
do SW); EP; Anexos II*, IV - Dir. Habitats, Anexo I - Conv. Berna; Ps; E4; (Coremation
albi).

211. + Thymus carnosus Boiss.

LAMIACEAE; tomilho, tomilho-carnudo, tomilho-vulgar; caméfito; Março a Setembro;
EP; Anexos II, IV - Dir. Habitats, Anexo I - Conv. Berna; Ps; E3, E4, E5; (Helichrysion
picardii).

212. + Trifolium angustifolium L.

FABACEAE; rabo-de-gato, trevo-de-folhas-estreitas, trevo-massaroco; terófito; Maio a
Julho; S Europa, SW Ásia, NW África e Macaronésia (excepto Cabo Verde); N; Ind; E4;
(Stellarietea mediae).

213. + Trifolium arvense L.

FABACEAE; pé-de-lebre, trevo-branco; terófito; Abril a Julho; Europa, Sibéria, W Ásia, N
e E África e Macaronésia (excepto Cabo Verde); N; Pr; E4; (Tuberarietalia guttatae).

214. + Trifolium campestre Schreb.

FABACEAE; trevão, trevo-amarelo; terófito; Março a Setembro; Europa, SW Ásia e NW
África; N; Ind; E4; (Tuberarietea guttatae).

215. + Trifolium scabrum L.

FABACEAE; trevo-áspero; terófito; C, S e W Europa, SW Ásia, NW África e Macaronésia
(excepto Cabo Verde); N; Ind; E4; (Astragalo-Poion bulbosae).
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216. + Tuberaria guttata (L.) Fourr. [Xolantha guttata (L.) Raf]

CISTACEAE; tuberária-mosqueada; terófito; Abril a Julho W Europa, Região
Mediterrânica e Macaronésia; N; Ind; E4; (Tuberarietalia guttatae).

217. Ulex australis Clemente subsp. welwitschianus (Planch.) Esp. Santo, Cubas,
Lousã, C. Pardo & J. C. C. [Ulex welwitschianus Planch.]

FABACEAE; caméfito, nanofanerófito; Novembro a Junho; Portugal continental
(Endémica do C e SW); EP, Pr; (Ericion umbellatae).

218. Ulex jussiaei Webb

FABACEAE; tojo, tojo-durázio; caméfito, nanofanerófito; Janeiro a Junho; Portugal
(Endémica do C); EP; Ind; E5; (Ericion umbellatae).

219. Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy

CRASSULACEAE; bacelos, cachilro, chapéu-de-parede, chapéu-dos-telhados, cochilros,
conchelos, orelha-de-monge, umbigo-de-vénus; hemicriptófito; Maio a Junho; S e W
Europa e Região Mediterrânica; N; Ind; E5; (Parietarietalia).

220. Urginea maritima (L.) Baker [Urginea scilla Steinh.]

ASPARAGACEAE; cebola-albarrã, cebola-do-mar, cila; geófito; Agosto a Outubro; W
Região Mediterrânica e Macaronésia (Canárias); N; Ind; E5.

221. Urtica membranacea Poir.

URTICACEAE; ortigão, urtiga-de-cauda, urtigão; terófito; Fevereiro a Setembro; Região
Mediterrânica; N; Ind; E5; (Smyrnienion olusatri).

222. + Verbascum litigiosum Samp.

SCROPHULARIACEAE; verbasco-das-areias, verbasco-grande; hemicriptófito; Março a
Julho; Portugal continental (Endémica do C e SW); EP; Anexos II, IV - Dir. Habitats; Ps;
E3, E4, E5; (Carduo-Cirsion odontolepidis).
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223. + Vulpia alopecuros (Schousb.) Dumort. subsp. alopecurus

POACEAE; terófito; Maio a Julho; W Região Mediterrânica e Macaronésia (Canárias); N;
Ps; E2, E3, E4, E5; (Linario-Vulpion alopecuroris).

224. Vulpia fontquerana Melderis & Stace

POACEAE; terófito; Março a Maio; Endémica do SW da Península Ibérica (Província
Gaditano-Onubo-Algarviense); N; Ps; (Hymenocarpo-Malcolmion trilobae).

225. Vulpia membranacea (L.) Durmort.

POACEAE; terófito; Março a Maio; W Região Mediterrânica, Bélgica e Macaronesia
(Canárias); N; Pr; (Malcolmietalia).

Flora Não Vascular (Líquenes)

1. + Cladonia mediterranica P.A. Duvign. & Abbayes

2. + Cladonia potentosa (Dufour) Coem.

4.1.2. Caracterização da Flora Natural e Sinantrópica

Seguem-se algumas análises efectuadas ao conjunto de plantas vasculares que
constituem o catálogo florístico.

4.1.2.1. Distribuição por Géneros e Famílias

O elenco florístico composto por 225 taxa de plantas vasculares divide-se nos
seguintes géneros (figura 10):
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Figura 10. Número de taxa por género (em 225 plantas vasculares analisadas, incluindo 156 géneros).

Os taxa vasculares repartem-se por 156 géneros, entre os quais a frequência de
géneros com cinco e com quatro taxa é de três (1,92%) cada, com três há seis géneros
(3,85%), aumentando para 38 (24,3%) géneros com dois taxa, sendo a maioria dos
géneros, 106 (67,95%), apenas representados por um taxon.

No total, estão representadas 48 famílias. Destaca-se a abundância de géneros
em duas famílias, que possuem 21 géneros (ASTERACEAE e POACEAE). Apenas uma
família possui 12 géneros (FABACEAE) e duas contêm 10 (APIACEAE e BRASSICACEAE),
diminuindo o número progressivamente. A maior parte das famílias (27) apresenta
apenas um género (ver figura 11).
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Figura 11. Número de géneros por família (em 156 géneros, distribuídos por 48 famílias).

Na figura 12, é possível observar a distribuição dos taxa por família. Verifica-se
que predomina a família POACEAE com 26 (11,6%) dos taxa, logo seguida da
ASTERACEAE com 25 (11,11%) e da FABACEAE com 24 (10,7%). Bastante
representativas são também as CARYOPHYLLACEAE com 18 (8%), as BRASSICACEAE
com 13 (5,57%), as APIACEAE com 11 (4,89%) e as SCROPHULARICEAE com 10 (4,4%).
Ainda relevante é a família BORAGINACEAE com oito (3,56%). Os restantes pertencem
a famílias com número igual ou inferior a seis taxa.
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Figura 12. Número de taxa por família (em 225 plantas vasculares analisadas, incluindo 48 famílias).
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4.1.2.2. Singularidade Taxonómica

Analisaram-se os estatutos taxonómicos dos elementos do catálogo florístico,
que se distribuem por taxa endémicos, taxa nativos em Portugal continental e taxa

exóticos em Portugal continental.

Entre os taxa endémicos distinguem-se os endémicos de Portugal continental,
endémicos da Península Ibérica ou endémicos da Europa. Nos taxa nativos e
endémicos, identificaram-se aqueles que, por se encontrarem ameaçados regional ou
globalmente, estão incluídos em listas de protecção, nomeadamente a Convenção de

Berna e a Directiva Habitats. Foram também identificados os taxa exóticos que
actualmente constituem espécies invasoras em Portugal continental.

Na figura 13, mostram-se os resultados da análise dos estatutos taxonómicos
dos elementos do elenco florístico, em Portugal continental.

Observa-se que a grande maioria dos taxa são nativos, 77,11%, que
correspondem a 175,5 taxa (o valor não é inteiro devido à presença de um taxon, o
Pinus pinaster, cujo estatuto taxonómico foi contabilizado como Nativo no Norte de
Portugal Continental, e Exótico no Sul).

A percentagem de endemismos é significativa, perfazendo um total de 40 taxa,
ou 17,78%. Estes distribuem-se por 22 taxa endémicos de Portugal Continental
(9,78%), 14 taxa endémicos da Península Ibérica (6,22%), e quatro taxa endémicos da
Europa (1,78%). Ocorre uma percentagem de 5,11% (11,5) plantas exóticas.
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Figura 13. Distribuição do catálogo florístico por estatuto taxonómico (em número e em percentagem).

4.1.2.3. Taxa Protegidos e Com Interesse para a Conservação

A observação do elenco florístico permitiu identificar 24 taxa (10,7% do total)
que possuem especial interesse para a conservação. Assim identificaram-se os taxa

inscritos na Convenção de Berna, Directiva Habitats, e listados nas Listas Vermelhas da
IUCN, tendo-se obtido os resultados constantes do quadro 4.

Quando se aplicam as normas de avaliação da IUCN, observa-se que tanto para
a Europa (Geográfica) como para a EU 27, as categorias e os critérios de ameaça são
idênticos. Assim, em 24 taxa assinalados, um taxon encontra-se Ameaçado (EN) e
cinco taxa são Vulneráveis (VU). Verifica-se ainda que dois taxa estão Praticamente
Ameaçados (NT), e 13 possuem um grau de ameaça Pouco Preocupante (LC). Para três
taxa verifica-se Informação Insuficiente (DD).
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Quadro 4. Taxa incluídos em listas de protecção.

Nº Taxa DH CB IUCN Red List End.? CWR?
Eur.
Ca

EU 27
Ca

Eur. EU
27

24. Asparagus acutifolius - - LC LC - - Sim
25. Asparagus aphyllus - - LC LC - - Sim
27. Biscutella sempervirens subsp.

vincentina
II, IV - VU VU Sim Sim -

75. + Daucus carota
(subsp. halophilus)

- - LC LC - - Sim

98. Herniaria algarvica II, IV I VU VU Sim Sim -
100. + Herniaria maritima II, IV I VU VU Sim Sim -
103. + Hyacinthoides vicentina subsp.

vicentina
II, IV - LC LC - - -

109. + Jasione lusitanica II, IV I EN EN Sim Sim -
111. Jonopsidium acaule II*, IV - LC LC Sim Sim -
117. Linaria ficalhoana II*, IV I DD DD Sim Sim -
124. + Lolium rigidum

(subsp. rigidum)
- - LC LC - - Sim

129. + Lupinus angustifolius - - LC LC - - Sim
134. + Medicago littoralis - - LC LC - - Sim
135. + Medicago marina - - LC LC - - Sim
140 Olea europaea

(var. sylvestris) - - DD DD - - Sim

141. Omphalodes kuzinskyanae II, IV I VU VU Sim Sim -
182. Salsola vermiculata - - LC LC - - Sim
183. + Santolina impressa II, IV - LC LC Sim Sim -
188. Scrophularia sublyrata V - DD DD Sim Sim -
210. + Thymus camphoratus II*, IV I NT NT Sim Sim -
211. + Thymus carnosus II, IV I NT NT Sim Sim -
212. + Trifolium angustifolium - - LC LC - - Sim
213. + Trifolium arvense - - LC LC - - Sim
222. + Verbascum litigiosum II, IV - VU VU

DH - Directiva Habitats; CB - Convenção de Berna; IUCN Red List Eur. Ca – Categoria das Listas Vermelhas
da IUCN na Europa,IUCN Red List EU 27 Ca - Categoria das Listas Vermelhas da IUCN na EU 27,; End.?
Eur. - Endémico da Europa?; End.? EU 27 - Endémico da EU27?; CWR? - Crop Wild Relative? (Parente
Selvagem de Espécies cultivares).

Ao analisar a distribuição dos taxa, verifica-se que 11 (4,8% do total) possuem a
sua área de distribuição natural restrita à EU 27, ou seja são endémicos de parte ou da
totalidade deste território.

Outro tópico analisado pela IUCN, refere-se aos taxa que constituem Parentes
Selvagens de Espécies Cultivares (de Interesse Alimentar) - e que portanto encerram
um potencial genético que os torna um recurso vital para a protecção alimentar e
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estabilidade económica na Europa - observando-se que 11 taxa (4,8% do total) estão
incluídos nesta categoria.

Verifica-se que 13 taxa (5,8% do total) estão abrangidos pela Directiva Habitats

(Decreto-Lei n.º 49/200511), Anexos II e IV, incluindo três espécies prioritárias (*) do
Anexo II. Um outro taxon vem referido no Anexo V desta Directiva.

• Anexo B-II, b) - Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja
conservação exige a designação de zonas especiais de conservação, Plantas;

• Anexo B-IV, b) - Espécies animais e vegetais de interesse comunitário que
exigem uma protecção rigorosa, Plantas. O anexo B-IV, alínea b), inclui todas as
espécies vegetais enumeradas no anexo B-II, alínea b);

• Anexo B-V, b) - Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja
captura ou colheita na natureza e exploração podem ser objecto de medidas de
gestão, Plantas.

Observa-se ainda que, entre os taxa listados na Directiva Habitats, sete (3,1% do
total) estão também mencionados no Anexo I da Convenção de Berna.

• Anexo I – Espécies da Flora Estritamente Protegidas, na Região Mediterrânica.

4.1.2.4. Taxa Alóctones e Invasores

O catálogo florístico inclui 12 taxa alóctones ou exóticos (A - Alien) em Portugal

Continental (5,3% do total), como se pode observar no quadro 5.

Verifica-se que, de acordo com o Decreto-Lei n.° 565/99, de 21 Dezembro (que
regula a introdução na Naturezade espécies não indígenas da flora e da fauna), Anexo I
(Espécies introduzidas em Portugal continental - (I) Invasoras, Flora), sete taxa são
considerados Invasores (INV – Invaders) no território estudado (3,1% do total), e que
apenas quatro (1,8%) não o são.
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Quadro 5. Taxa exóticos em Portugal continental (incluindo os considerados Invasores).

Nº Taxa INV

1. + Acacia longifolia Sim
2. Acacia saligna Sim
17. + Arctotheca calendula Sim
41. Carpobrotus acinaciformis -
42. + Carpobrotus edulis Sim
55. + Conyza canadensis Sim
56. + Conyza sumatrensis Sim
63. + Cuscuta campestris -
104. + Hydrocotyle bonariensis -
136. Mercurialis annua -
152. Oxalis pes-caprae Sim
160. + Pinus pinaster A Sul do Tejo -

INV: Invasores.

4.1.2.4.1. Nível de Risco (de Invasão)
Segundo o projecto “Invasoras” (www.invasoras.pt), o “Nível de Risco” é um

valor obtido de acordo com um protocolo adaptado do Australian Weed Risk

Assessment (Pheloung et al. 1999), de acordo com o qual valores acima de 6 significam
que a espécie tem risco de ter comportamento invasor no território português. No
quadro 6, sistematizam-se algumas características das espécies invasoras, que
concorreram para a aferição do Nível de Risco.

Observa-se que a Acacia longifolia é a espécie com Nível de Risco mais elevado,
30. A sua elevada amplitude ecológica faz deste taxon um grave invasor. Seguem-se
Arctotheca calendula e Conyza canadensis, ambos os taxa com 28. O taxon Conyza

sumatrensis possui um valor ligeiramente inferior, de 26, e finalmente surgem Acacia
saligna e Oxalis pes-caprae, com 24.

Embora estes taxa alóctones possam ter sido introduzidos em Portugal
continental por via acidental (4), outros foram introduzidos intencionalmente, quer
para fins ornamentais (3) e/ou precisamente para o controlo da erosão de dunas
costeiras e/ou taludes (3). Assim, 6 taxa apresentam as dunas costeiras como habitat
preferencial (de invasão), seguindo-se habitats ruderais como margens de vias de

www.invasoras.pt
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comunicação (6), áreas de cultivo (4), áreas perturbadas (3) e ajardinadas (1). As
regiões áridas e os cabos são preferenciais de 2 taxa, assim como as áreas urbanas (2).
Também as margens de linhas de água e as regiões montanhosas são habitats que
ameaçados por pelo menos 1 taxon invasor.

Quadro 6. Características dos taxa Invasores e respectivo Nível de Risco.

O principal impacto nos ecossistemas naturais decorre do facto de todas estas
plantas invasoras se desenvolverem em povoamentos densos que dificultam ou
impedem o crescimento da vegetação nativa. As duas espécies de Acacia spp.
produzem muita folhada que altera a composição e microbiologia do solo. A

Características Taxa
(Nível de Risco)

1. +
(30)

2.
(24)

17. +
(28)

42. +
(23)

55. +
(28)

56. +
(26)

152.
(24)

Origens da introdução
Fins ornamentais X x - - - - x
Controlo da erosão (dunas costeiras
e/ou taludes)

X x - x - - -

Acidental (provavelmente) - - x x x x -
Habitats mais afectados -
Dunas costeiras X x x x x x -
Cabos X - - x - - -
Margens de linhas de água X - - - - - -
Margens de vias de comunicação X X (Sul) - x x x x
Regiões áridas - x x - - - -
Regiões montanhosas X - - - - - -
Áreas perturbadas - - x - x x -
Áreas de cultivo - - x - x x x
Áreas ajardinadas - - x - - - -
Áreas urbanas - - - - x x -
Principais impactes nos ecossistemas
Povoamentos densos que impedem o
desenvolvimento da vegetação nativa

X x x x x x x

Diminuição do fluxo das linhas de água X - - - - - -
Elevada produção de folhada que altera
a composição e microbiologia do solo

X x - - - - -

Acidificação do solo - - - x - - -
Outros impactes
Custos elevados das metodologias de
controlo

X x - x x x -

Causador de alergias - - x - x x -
Toxicidade para os mamíferos
(acumulação de nitratos)

- - x - - - -

Diminuição da produtuvidade agrícola - - - - x x x
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diminuição do fluxo das linhas de água e a acidificação do solo são impactos relevantes
da Acacia longifolia e do Carpobrotus edulis, respectivamente.

Relativamente às actividades humanas, as espécies invasoras acarretam custos
sócio-económicos e impactos nos sistemas agrosilvopastoris. Por exemplo, a
Arctotheca calendula é tóxica para os mamíferos e causadora de alergias; a Conyza

canadensis e a C. sumatrensis também são alergénicas, e juntamente com a Oxalis pes-

caprae, estão directamente associadas à diminuição da produtividade agrícola. Note-
se ainda que a aplicação de metodologias de erradicação e controlo destas espécies
invasoras implicaria custos elevados em pelo menos cinco casos (nas duas espécies de
Acacia spp., no Carpobrotus edulis e nas duas espécies de Conyza spp.).

4.1.2.5. Fisionomia

Uma vez que a evolução produziu uma imensa variedade de formas nas
plantas, existem múltiplas soluções para as organizar em tipos fisionómicos (ing.
growth form) i.e. em grupos cujas plantas partilham uma morfologia externa similar
(Aguiar, 2014). As adaptações morfológicas das plantas aos períodos desfavoráveis do
ano reflectem-se nas suas estratégias reprodutivas, desenvolvimento e tipos
fisionómicos, espelhando as suas reacções adaptativas ao longo dos gradientes
ambientais (Martins, 2008). Estas resultam do habitat em que vivem, devido
à influência conjunta do clima, solo e vida comunitária (Paiva, 2002).

A primeira classificação fisionómica, de Raunkjaer (1934) teve como objectivo
determinar o fitoclima de um biótopo, através do respectivo espectro biológico (ou
formas vitais). Braun-Blanquet (1979) adaptou esta classificação ao estudo da
vegetação, ao relacioná-la com as zonas climáticas (Pereira, 2009).

Neste trabalho, os tipos biológicos e as considerações sobre as suas relações
ecológicas e biogeográficas foram tratados de acordo com Raunkjaer (1934), Braun-
Blanquet (1979), Font Quer (1986) e Kent & Coker (1995). De acordo com estes
autores, consideraram-se os seguintes tipos biológicos (ver também figura 14):
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Terófitos: O mesmo que plantas anuais. São “ervas” que concluem o seu ciclo
de vida num ano, atravessando o período desfavorável sob a forma de semente (ou
esporos, no caso dos fetos) que germinam no período favorável seguinte.

Criptófitos: Plantas vivazes, cujas gemas de renovo se formam abaixo da
superfície do solo ou da água, e aí permanecem ocultas. Incluem: Geófitos: Com as
gemas ocultas no solo sob a forma de rizomas, cormos, tubérculos, bolbos ou raízes;
Hidrófitos: O mesmo que plantas aquáticas, com as gemas de renovo situadas sob ou à
superfície da água (normalmente não sobrevivendo ou mudando radicalmente perante
a falta de água). Podem ser flutuantes (a raiz não está presa no substrato, e toda a
plnta flutua), semi-submersos (com a parte da raiz presa ao substrato, podendo as
restantes partes da planta flutuar à superfície), ou submersas (caso em que toda a
planta se encontra submersa em água); Helófitos: O mesmo que plantas anfíbias,
adaptadas a zonas húmidas, cujas gemas de renovo estão submersas em água ou em
solos saturados de água, sendo capazes de suportar curtos períodos de dissecação do
solo.

Hemicriptófitos: Plantas vivazes ou bienais, cujas gemas de renovo se localizam
à superfície do solo. Podem ser: Proto-hemicriptófitos (com caules folhosos);
Hemicriptófitos subarrosetados (com preponderância das folhas numa roseta basilar);
Hemicriptófitos arrosetados (todas as folhas dispostas numa roseta basilar).

Caméfitos: Plantas vivazes cujas gemas de renovo, aéreas, se situam a menos
de 25 cm da superfície do solo. Podem ser subarbustivos (com caules erectos que
secam até à parte das gemas de renovo, na estação desfavorável), decumbentes (de
caules moles e descaídos) ou pulvinados (de caules erectos e numerosos, formando
almofadas).

Fanerófitos: Plantas perenes, cujas gemas de renovo, aéreas, se situam a mais
de 25 cm da superfície do solo. Incluem: Fanerófitos Escandentes: Lianas ou plantas
trepadeiras lenhosas, que se elevam acima do solo utilizando outras plantas ou
estruturas como suporte (através de gavinhas, raízes aéreas, espinhos, ou por
enrolamento - caules volúveis); Nanofanerófitos: Fanerófitos cujas gemas de renovo se
situam entre 25 cm a 2 m acima do solo (arbustos); Microfanerófitos: Fanerófitos cujas
gemas de renovo se situam entre 2 m a 8(10) m acima da superfície do solo (pequenas
árvores e arbustos altos); Mesofanerófitos: Fanerófitos cujas gemas de renovo se
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situam entre 8(10) m a (25)30 m acima da superfície do solo (árvores de porte médio a
grande); Megafanerófitos: Fanerófitos cujas gemas de renovo se situam acima de 30m
da superfície do solo (árvores grandes).

Epífitos: Plantas que usam outras como substrato, sem utilizarem as
substâncias por elas sintetizadas.

Figura 14. Tipos fisionómicos de Raunkjaer (1934), alguns exemplos. 1. Fanerófito Escandente; 2.
Nanofanerófito; 3. Epífito; 4. Caméfito subarbustivo; 5. Caméfito decumbente; 6. Hemicriptófito (Proto-
hemicriptófito); 7. Terófito; 8. Criptófito (Geófito com bolbo); 9. Criptófito (Geófito com rizoma); 10.
Criptófito (Helófito); 11. Criptófito (Hidrófito semi-submerso); 12. Criptófito (Hidrófito flutuante).

Os tipos biológicos dos taxa que constituem o elenco florístico foram aferidos
de acordo com a flora Ibérica (Castroviejo et al., 1986-2007;
http://www.floraiberica.es/index.php) e site flora-on (www.flora.on.pt). A análise dos
tipos fisionómicos é exposta na figura 15.

Em termos fisionómicos verifica-se que predominam os Terófitos com 32%, e
muito próximos os Hemicriptófitos com 26% (dos quais 21,7% são Proto-
hemicriptófitos e os restantes 78,3% são de outros tipos). Seguem-se os Caméfitos
com 19%. De seguida, os Fanerófitos representam 17% (entre estes, 50% são
Nanofanerófitos, 27,7% são Microfanerófitos e 18,1% são Fanerófitos Escandentes.
Tanto os Mesofanerófitos como os Mesofanerófitos representam 2,3% do total de
Fanerófitos). Os Criptófitos constituem somente 5% e os Epífitos 1% do total do elenco
florístico.

http://www.floraiberica.es/index.php
www.flora.on.pt
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Figura 15. Distribuição dos tipos fisionómicos.

4.1.2.6. Fenologia

A fenologia indica as épocas de esporolação (no caso dos pteridófitos) e
floração. As épocas de floração foram aferidas de acordo com a Flora Iberica
(Castroviejo et al., 1986-2007; http://www.floraiberica.es/index.php) e a informação
constante no site Flora-On (www.flora.on.pt).

Na figura 16 é possível observar o gráfico relativo às épocas de floração.
Verifica-se que os meses em que mais taxa do elenco florístico se encontram em
floração, correspondem essencialmente aos meses desde o princípio da Primavera
(Março com 10%) até sensivelmente meio do Verão (Agosto, com 8,9%), como seria de
esperar no Hemisfério Norte.

Assim, Abril apresenta já valores bastante elevados (14,7%), e atinge-se o pico
de floração em Maio com 17% das plantas a florir, observando-se um ligeiro
decréscimo para Junho (16,4%). Estes são os três meses mais significativos. Seguem-se

http://www.floraiberica.es/index.php
www.flora.on.pt
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Julho e Março. As épocas de Outono-Inverno são as menos significativas, com os
meses de Dezembro e Janeiro a apresentar a menores percentagens de plantas em
floração (1,3% e 1,8%, respectivamente).

Figura 16. Fenologia (épocas de floração).

4.1.2.7. Preferências Ecológicas

A análise das preferências ecológicas indica a dependência ou não ao substrato
psamófilo. Assim os taxa foram agrupados de acordo com a sua fidelidade ao
substrato, em Psamófilos (que apenas habitam o substrato psamófilo, não podendo
sobreviver noutras condições ecológicas), Preferentes (que preferencialmente habitam
o substrato psamófilo, podendo no entanto ser encontrado noutros tipos de habitats)
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ou Indiferentes (cujas características lhes permitem viver em diferentes habitats,
independentemente das características ecológicas vigentes).

No que se refere à preferência por substrato psamófilo, os resultados da
análise do catálogo florístico são indicados na figura 17.

Figura 17. Fidelidade ao substrato psamófilo.

Verifica-se que 37% dos taxa são psamófilos, 18% preferem este tipo de
substrato e 45% são indiferentes ao tipo de substrato.

4.1.2.8. Fitogeografia

O agrupamento dos taxa de acordo com as suas áreas geográficas, mostra a sua
distribuição fitogeográfica, que normalmente depende dos factores edáficos e
climáticos. Uma vez que neste trabalho apenas se estudaram comunidades ocorrentes
nas praias e dunas das costas arenosas de Portugal continental, cujas condições
ecológicas são muito específicas, optou-se por apenas mencionar a área de
distribuição conhecida dos taxa (ver 4.1.1. Elenco Florístico).
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Assim, não foi elaborado espectro fitogeográfico do elenco florístico, tendo-se
sim examinado alguns aspectos da distribuição geográfica dos taxa e respectivas
associações fitossociológicas no Capítulo 6.
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Capítulo 5 – Classificação da Vegetação ao Longo do Gradiente Psamófilo

5.1. Comunidades Dominantes nos Diferentes Sectores do
Biogeossistema I

Em condições de estabilidade, as comunidades psamófilas que integram o
biogeossistema I, ocorrem ao longo de gradientes geomorfológicos e ecológicos bem
definidos, os quais são determinados sobretudo por factores ambientais - como as
dinâmicas costeiras, a proximidade ao mar, a acção da ondulação e do vento, e a
mobilidade das areias. De acordo as características físicas dos habitats, desde o
primeiro sector com vegetação da praia, até às dunas mais interiores, ocorrem
associações de plantas específicas, com distintas composições florísticas e taxas de
cobertura. Nestes ecossistemas, a especialização da flora e a exclusividade ao
substrato psamófilo são normalmente elevadas, e as diferentes associações de plantas,
apenas contactam em estreitas áreas de ecótone (Neto et al., 2010; Martins et al.,
2013).

Os resultados evidenciaram a existência de um gradiente zonal bem definido,
em condições de estabilidade geomorfológica. São especialmente importantes os
gradientes microclimáticos, o progressivo aumento da estabilidade das areias do litoral
para o interior, e as alterações nas características químicas do solo, no mesmo sentido
(Neto, 1993a, 2002; Kim & Yu, 2009).

Dentro do biogeossistema I pode-se distinguir a geossérie psamófila costeira
constituída por:

a) O geopermasigmetum (Rivas-Martínez, 2005) litoral constituído pela
transição praia média-alta, praia alta, duna branca e duna cinzenta. Este
geopermasigmetum contém as comunidades de plantas dominantes ao longo do
gradiente psamófilo, e correspondentes associações fitossociológicas existentes nos
diferentes sectores das praias e dunas de Portugal continental.
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b) A série psamófila litoral do Juniperus turbinata subsp. turbinata, que
ocupa a duna verde.

Identificaram-se os principais tipos de vegetação ocorrentes ao longo do
gradiente psamófilo de praias e dunas do biogeossistema I, em condições de
estabilidade geomorfológica (figura 18).

Figura 18. Principais tipos de vegetação ocorrentes ao longo do gradiente psamófilo. Sectores de acordo
com a classificação ecológica de Moreira (1984) (adaptado de Martins et al., 2013).

No Quadro 7, apresentam-se as correspondentes associações fitossociológicas,
todas legalmente protegidas pelo Anexo I da Directiva Habitats e Decreto-Lei nº
140/99 de 24 de Abril – Anexo B-1.

É indicada a sua correspondência (quando existe) com os habitats da “Rede
Natura 2000”.
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Quadro 7. Associações fitossociológicas e correspondência com a “Rede Natura 2000”.

Sector da Praia ou Dunas / Tipo de vegetação
Associação Fitossociológica – Distribuição em Portugal Continental

Cód.

1. Transição Praia Média-Alta / Comunidades halonitrófilas anuais, dominada por terófitos e
hemicriptófitos

Honkenyo-Euphorbietum peplis Tüxen ex Géhu 1964 - E 1210

Salsolo kali-Cakiletum aegyptiacae Costa & Mansanet 1981 - M

2. Praia Alta / Comunidades de hemicriptófitos, dominadas por Elytrigia juncea subsp.
boreoatlantica

Euphorbio paraliae-Elytrigietum boreoatlanticae Tüxen in Br.-Bl. & Tüxen 1952 corr. Darimont,

Duvigneaud & Lambinon 1962 nom. mut. - E 2110

Elytrigietum junceo-boreoatlantici J. C. Costa, C. Neto, Lousã, J. Capelo & Rivas-Martínez 2004
– M

3. Dunas Embrionárias e Dunas Brancas / Comunidades de hemicriptófitos, dominadas por
Ammophila arenaria subsp. arundinácea

Otantho maritimi-Ammophiletum arundinaceae Géhu & Tüxen 1975 - E

2120Loto cretici-Ammophiletum arundinaceae Rivas-Martínez 1965 corr. Rivas-Martínez, T.E. Díaz,
Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002 nom. mut. prop. - M

4. Dunas Cinzentas (clareiras) / Comunidades de terófitos que ocupam as clareiras da vegetação
camefítica

- Comunidades não nitrófilas

Violo henriquesii-Silenetum littoreae Izco & Guitián 1988 - E 2230

Pseudorlayo minusculae-Polycarpetum alsinifolii J.C. Costa, Neto, M. Martins & Lousã ass.

nova hoc loco in Plant Biosystems, 145:1, 91-104, 2011 - M

2230

Herniario algarvicae-Linarietum ficalhoanae Díez Garretas 1984 - M 2330

Ononido variegatae-Linarietum pedunculatae Díez Garretas, Asensi & Esteve ex Izco, P. & J.
Guitián 1988 – M

2230

- Comunidades oligotróficas semi nitrófilas

Linario polygalyphillae-Corynephoretum canescentis J. Rodriguez, Ortiz & Pulgar 1988 - E 2230

Herniario robustae-Corynepheretum maritimi P. Gomes, P. Ferreira, Cano & S. Mendes 2006 -

T E-M 2330

Herniario maritimae-Corynephoretum maritimi P. Gomes, P. Ferreira, Cano & S. Mendes 2006

– M
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5. Dunas Cinzentas / Comunidades dominantes de caméfitos

Iberidetum procumbentis Bellot 1968 – E

*2130Armerio welwitschii-Crucianelletum maritimae Br.-Bl., Rozeira & P. Silva in Br.-Bl., G. Br.-Bl.,
Rozeira & P. Silva 1972 - T E-M

Artemisio crithmifoliae-Armerietum pungentis Rivas Goday & Rivas-Martínez 1958 - M

6. Dunas Verdes / Vegetação dominada por caméfitos e fanerófitos

Rubio longifoliae-Coremetum albi Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E.

Valdés 1980 – M

-

7. Dunas Verde / Vegetação dominada por fanerófitos

Osyrio quadripartitae-Juniperetum turbinatae Rivas-Martínez ex Rivas-Martínez, Lousã, T.E.

Díaz, Fernández-González & J.C. Costa 1990 - M.

*2250

8. Dunas Verdes (sub-bosque do zimbral) / Comunidade herbácea esciáfila sub-nitrófila que ocupa o
sub-bosque e orlas de sombra

Geranio purpurei-Galietum minutuli Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 -

E – Eurossiberiana; T E-M – Transição Eurossiberiana-Mediterrânica; M – Mediterrânica. Cód.– Código “Rede
Natura 2000”, * Habitats prioritários

5.1.1. Esquema Sintaxonómico

De acordo com Rivas-Martínez et al. (2001), Rivas-Martínez et al. (2002) e Costa
et al. (2012) diferenciaram-se os sintaxones referidos no território estudado. Foram
reconhecidas 5 classes, 6 ordens, 9 alianças, 1 subaliança e 19 associações.

A. Vegetação halófila costeira e de dunas

a. Vegetação de dunas costeiras
I. EUPHORBIO PARALIAE-AMMOPHILETEA ARUNDINACEAE Géhu & Rivas-Martínez in
Itinera Geobot. 18(1): 191-192, 2011 nom. mut.
[Ammophiletea arenariae sensu auct. non Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk &
Passchier 1946; Euphorbio paraliae-Ammophiletea australis Géhu & Rivas-Martínez in
Itinera Geobot. 18(1): 191-192, 2011]
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+ AMMOPHILETALIA ARUNDINACEAE Br.-Bl. 1933
* Ammophilion arundinaceae Br.-Bl. 1921
** Ammophilenion arundinaceae Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco,
Loidi, Lousã & Penas 2002 num. mut. prop.
[Ammophilenion australis Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi,
Lousã & Penas 2002]

1.1. Loto cretici-Ammophiletum arundinaceae Rivas-Martínez 1965 corr. Rivas-
Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002 nom. mut.
prop.

[Loto cretici-Ammophiletum australis Rivas-Martínez 1965 corr. Rivas-Martínez, T.E.
Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002]

1.2. Otantho maritimi-Ammophiletum arundinaceae Géhu & Tüxen 1975
[Agropyro junceiformis-Otanthetum ammophiletosum arenariae Br.-Bl., Rozeira & P.
Silva in J. & G. Br.-Bl., Rozeira & P. Silva 1972]

* Honckenyo peploidis-Elytrigion boreoatlanticae Tüxen in Br.-Bl. & Tüxen 1952 nom.
invers. et nom. mut.
[Agropyro-Minuartion peploidis Tüxen in Br.-Bl. & Tüxen 1952 (art. 45); Agropyrion

junceiformis Géhu,Rivas-Martínez & Tüxen ex Loriente 1978 (art. 29a)]
** Honckenyo peploidis-Elytrigienion boreoatlanticae (Tüxen in Br.-Bl. & Tüxen 1952)
Rivas-Martínez 2011
[Agropyrenion junceiformis (Géhu, Rivas-Martínez & Tüxen ex Loriente 1978) Rivas-
Martínez, Costa Castroviejo & E. Valdés 1980 (art. 5,8)]

1.3. Euphorbio paraliae-Elytrigietum boreoatlanticae Tüxen in Br.-Bl. & Tüxen
1952 nom. mut.
[Euphorbio paraliae-Agropyretum juncei Tüxen in Br.-Bl. & Tüxen 1952; Eryngio

maritimae-Honckenyetum peploidis Br.-Bl., Rozeira & P. Silva in J. & G. Br.-Bl., Rozeira
& P. Silva 1972 (syntax. syn.), Agropyro junceiformis-Otanthetum agropyro-

crucianelletosum Br.-Bl., Rozeira & P. Silva in J. & G. Br.-Bl., Rozeira & P. Silva 1972]
1.4. Elytrigietum junceo-boreoatlanticae J.C. Costa, Neto, Lousã, Capelo & Rivas

Martínez 2005
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+ CRUCIANELLETALIA MARITIMAE Sissingh 1974
* Helichrysion picardii (Rivas-Martínez, Costa & Izco in Rivas-Martínez, Lousã, T.E. Díaz,
Fernández-González & J.C. Costa 1990) ex Rivas-Martínez, Fernández González & Loidi
1999 [Helichrysenion picardii Rivas-Martínez, Costa & Izco in Rivas-Martínez, Lousã,
T.E. Díaz, Fernández-González & J.C. Costa 1990; Linario Vulpion alopecuroidis Br.-Bl.,
Rozeira & P. Silva in J. & G. Br.-Bl., Rozeira & P. Silva 1972 p.p. (art. 37)]

1.5. Armerio welwitschii-Crucianelletum maritimae J. & G. Br.-Bl., Rozeira & P.
Silva 1972

1.6. Artemisio crithmifoliae-Armerietum pungentis Rivas Goday & Rivas-
Martínez 1958

1.7. Iberidetum procumbentis Bellot 1996

II. CAKILETEA MARITIMAE Tüxen & Preising in Tüxen 1950
+ CAKILETALIA INTEGRIFOLIAE Tüxen ex Oberdorfer 1950 corr. Rivas-Martínez, Costa
& Loidi 1992
* Atriplicion littoralis Nordhagen 1940
[Salsolo kali-Minuartion peploidis Tüxen 1950]

2.1. Honckenyo-Euphorbietum peplis Tüxen ex Géhu 1964
* Cakilion maritimae Pignatti 1953
[Euphorbion peplis Tüxen 1950 (art. 8)]

2.2. Salsolo kali-Cakiletum maritimae Costa & Mansanet 1981 nom. mut.
[Salsolo kali-Cakiletum aegyptiacae Costa & Mansanet 1981]

III. CARDAMINETEA HIRSUTAE Géhu 1999 [Geranio purpurei-Cardaminetea hirsutae

Rivas-Martínez, Fernández González & Loidi (1999) 2002]

+ GERANIO PURPUREI-CARDAMINETALIA HIRSUTAE Brullo in Brullo & Marceno 1985

* Parietarion lusitanico-mauritanicae Rivas- Martínez & Cantó 2002

3.1. Geranio purpurei-Galietum minutuli Rivas- Martínez, Costa, Castroviejo &
E. Valdés 1980
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IV. TUBERARIETEA GUTTATAE (Br.-Bl. in Br.-Bl., Rous- sine & Nègre 1952) Rivas Goday
& Rivas-Martínez 1963 em. Rivas-Martínez 1978 nom. mut. [Helianthemetea guttati

(Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952) Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963 em Ri-
vas-Martínez 1978]

+ CUTANDIETALIA MARITIMAE Rivas-Martínez, Díez Garretas & Asensi 2002

* Linarion pedunculatae Díez Garretas, Asensi & Esteve in Díez Garretas 1984

4.1. Herniario algarvicae-Linarietum ficalhoanae Díez Garretas 1984

4.2. Ononido variegatae-Linarietum peduncula- tae Díez Garretas, Asensi &
Esteve ex Izco, P. & J. Guitián 1988

4.3. Pseudorlayo minusculae-Polycarpetum alsinifolii J.C. Costa, Neto, M.
Martins & Lousã ass. nova hoc loco in PlantBiosystems, 145:1, 91-104, 2011

4.4. Violo henriquesii-Silenetum littoreae Izco & Guitián 1988

* Corynephorion maritimi J.C. Costa, Pinto-Gomes, Neto & Rivas-Martínez all. nova
hoc loco

4.5. Herniario maritimae-Corynephoretum maritimi P. Gomes, P. Ferreira, Cano
& S. Mendes in Acta Bot. Gallica 153(3): 344, 2006

4.6. Herniario robustae-Corynephoretum mari timi Pinto-Gomes, P. Ferreira,
Cano & S. Mendes in Acta Bot. Gallica 153(3): 345, 2006

[sin. Sedo sediformis-Corynephoretum maritimi Honrado, P. Alves, Lomba, J. Vicente,
G. Silva & Nepomucemo in Silva Lusit. 14 (2): 270, 2007 (syntax. syn.)]

4.7. Linario polygaliphyllae-Corynephoretum maritimi J. Rodriguez, Ortiz &
Pulgar 1988 corr. J.C. Costa, Neto, Pinto-Gomes & Lou- sã corr. hoc loco.

[Linario polygaliphyllae-Corynephoretum canescentis J. Rodriguez, Ortiz & Pulgar 1988]
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B. Vegetação potencial natural e climática zonal, eurossiberiana e mediterrânica

V. QUERCETEA ILICIS Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950
+ QUERCETALIA ILICIS Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Rivas-Martínez 1975
* Juniperion turbinatae Rivas-Martínez 1975 corr.1987

5.1. Osyrio quadripartitae-Juniperetum turbinatae Rivas-Martínez ex Rivas-
Martínez, Lousã, T.E. Díaz, Fernández-González & J.C. Costa 1990

* Rubio longifoliae-Coremation albi Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Costa,
Castroviejo & E. Valdés 1980.

5.2. Rubio longifoliae-Coremetum albi Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Costa,
Castroviejo & E. Valdés 1980

5.2. Ecossistemas e Comunidades Psamófilos Estudados

Seguidamente descrevem-se as comunidades estudadas.

5.2.1. Transição Praia Média-Alta

Partindo do mar, a primeira faixa de vegetação ocorre na zona de transição
praia média-alta. É constituída por comunidades vegetais halonitrófilas dominadas por
terófitos e hemicriptófitos, muitos dos quais suculentos, que habitam a zona de
acumulação de detritos na transição da praia média/praia alta. É caracterizada por
baixas taxas de cobertura e reduzida diversidade florística.

Devido à mobilidade das areias e ao contacto directo com o mar, a flora
perianual não tem capacidade de se estabelecer nestas áreas, sendo as comunidades
dominadas por taxa pioneiros (migratórios anuais halonitrófilos), cujas sementes são
maioritariamente transportadas pelo mar durante as marés altas, e depositados na
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faixa de acumulação de detritos durante a Primavera. Os taxa com dispersão por
hidrocoria marítima (García-Mora et al., 1999) são característicos destas comunidades.
É o caso de espécies como Cakile maritima, Salsola kali e Chamaesyce peplis.

Em Portugal, as associações de plantas dominantes no sector de Transição Praia
Média-Alta, diferenciam-se sensivelmente na área do “Cabo da Roca” (sob a influência
da Serra de Sintra, Lisboa).

A Norte do Cabo da Roca, ocorre a associação anual halonitrófila de óptimo
Eurossiberiano Honkenyo-Euphorbietum peplis Tüxen ex Géhu 1964, com Cakile

maritima subsp. integrifolia e Honckenya peploides (ver tabela 1). A Sul do Cabo da
Roca, ocorre a associação anual halonitrófila, de óptimo Mediterrânico, a associação
Salsolo kali-Cakiletum aegyptiacae Costa & Mansanet 1981, é dominada por Cakile

maritima subsp. maritima, possui maior abundânica de Salsola kali, e não apresenta
Honckenya peploides.
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Tabela 1. Honckenyo-Euphorbietum peplis Tüxen ex Géhu 1964.

Entre os inventários analisados, 18 correspondem à associação Eurossiberiana
Honkenyo-Euphorbietum peplis Tüxen ex Géhu 1964, que apresenta como diferencial
a Cakile maritima subsp. integrifolia. Na tabela fitossociológica desta comunidade,
estão representados um total de 14 taxa, sendo o valor médio por inventário de 5,4
taxa. A área mínima média é de 5 m2.

Análise similar feita para 17 inventários da associação Mediterrânica Salsolo

kali-Cakiletum aegyptiacae Costa & Mansanet 1981 demonstrou ser o taxon

diferencial desta comunidade a Cakile maritima subsp. maritima, como é possível
possível observar na tabela 2.

Observa-se um total de 10 taxa, sendo o valor médio por inventário de 5 taxa.
A área mínima média é de 2 m2.
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Tabela 2. Salsolo kali-Cakiletum aegyptiacae Costa & Mansanet 1981.

5.2.1.1. Tipos Fisionómicos (Transição Praia Média-Alta)
Elaborou-se uma análise dos tipos fisionómicos das comunidades estudadas, de

acordo com os inventários utilizados. Refira-se que esta análise foi feita utilizando o
número de taxa e não as percentagens de cobertura, pelo que, nalguns casos poderá
haver uma discrepância entre os tipos dominantes resultantes das análises aqui
elaboradas, e as descritas nos tipos de vegetação, que tiveram em conta as coberturas.

A distribuição dos tipos fisionómicos das duas comunidades dominantes no
sector de Transição Praia-Média-Alta consta da figura 19.
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Figura 19. Tipos fisionómicos das associações Honckenyo-Euphorbietum peplis (Eurossiberiana) e Salsolo
kali-Cakiletum aegyptiacae (Mediterrânica).

Na associação Eurossiberiana há uma nítida predominância dos hemicriptófitos,
que constituem 43% dos taxa presentes nos inventários. Seguem-se os terófitos com
29% e os caméfitos com 28%. Já na associação Mediterrânica, os taxa distribuem-se
igualmente por hemicriptófitos, terófitos e caméfitos, com 30% de cada tipo, sendo de
assinalar também a presença de 10% de criptófitos (geófitos).

5.2.1.2. Aspectos da Conservação (Transição Praia Média-Alta)

Ambas as associações se integram nas comunidades de plantas classificadas
pela “Rede Natura 2000”, na categoria de “vegetação anual das zonas de acumulação

de detritos pela maré” (“annual vegetation of drift lines”, em Inglês), com o código de
habitat número 1210 (code EUNIS 2002: B2.1; Paleartic 2001: 17.2; Corine Land Cover:
3.3.1.).

Estas comunidades são frequentes na costa portuguesa, e estão presentes na
maior parte das praias arenosas, mostrando estados de conservação desde “médio”,
até “bom” nos locais melhor preservados. No entanto, a área ocupada por este
habitat, tem vindo a sofrer uma diminuição ao longo dos últimos 20 anos como
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resultado do recuo da linha de costa e uso intensivo das praias durante o Verão (ALFA,
2006; ICNB, 2006).

5.2.2. Praia Alta

A praia alta constitui a zona superior da praia, imediatamente acima da área
normal de subida da maré. É usualmente formada por áreas planas, e por pequenas
acumulações de areia. Estas acumulações, normalmente têm menos de um metro de
altura (Guilcher, 1954), e tomam a designação de dunas da praia alta, “nebkas”
costeiras ou litorais, ou dunas embrionárias, e são originadas pela acumulação gradual
e deposição de areia transportada pelo vento, em torno dos tufos de vegetação ou de
outros obstáculos (Moreira, 1984).

Caracteriza-se por uma penetração esporádica de água do mar durante o
Inverno. Desta forma, a salinidade do solo e do ar são elevadas, assim como a
oscilação da superfície topográfica (erosão/deposição das areias). Aqui aparecem os
primeiros taxa vivazes, plantas herbáceas adaptadas à acção do vento, à salinidade do
solo e do ar, à escassez de nutrientes e à mobilidade do substrato arenoso.

É pois possível identificar duas áreas distintas neste sector: as áreas planas e as
dunas embrionárias. As áreas lisas, planas, podem receber, esporadicamente a água do
mar através de um fluxo laminar proveniente das ondas, e podem sofrer deflação
eólica. Nestas áreas planas, podem-se distinguir duas comunidades de prados de
(proto)-hemicriptófitos perianuais, que possuem baixas percentagens de cobertura.

A Norte do “Cabo Mondego” (Praia de Quaios, Serra da Boa Viagem, Figueira da
Foz), ocorre a comunidade de óptimo Eurossiberiano Euphorbio paraliae-Elytrigietum

boreoatlanticae Tüxen in Br.-Bl. & Tüxen 1952 corr. Darimont, Duvigneaud &
Lambinon 1962 nom. mut.. Esta comunidade é dominada Elytrigia juncea subsp.

boreoatlantica, um elemento Atlântico, e por Honckenya peploides. A Elytrigia juncea

subsp. boreoatlantica é uma planta folhosa, delgada, com a inflorescência



155

frequentemente envolvida pela bainha da folha terminal, glumas e lemas mais
pequenas (8-15 mm) (do que a subspécie juncea) (Franco & Rocha Afonso, 1998).

A associação Mediterrânica, Elytrigietum junceo-boreoatlantici J. C. Costa, C.
Neto, Lousã, J. Capelo & Rivas-Martínez 2004, ocorre a Sul de Quiaios (desde a
Murtinheira). Distribui-se pela Província Lusitano-Andaluza Litoral (= Província
Gaditano-Onubo-Algarviense) e entre a Praia da Murtinheira / Quiaios (Cabo
Mondego) e o rio Barbate (Cádiz). Contacta com as cristas dunares onde se assinalam
Loto cretici-Ammophiletum australis (a Sul de Peniche) ou Otantho maritimi-

Ammophiletum australis (a Norte de Peniche). Floristicamente caracteriza-se pela
presença de ambas as subespécies de Elytrigia juncea que ocorrem no litoral arenoso
de Portugal Continental: Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica e Elytrigia juncea subsp.
juncea (de distribuição Mediterrânica). Não ocorre Honckenya peploides, frequente
para Norte de Aveiro.

Foram analisados 72 inventários da comunidade Eurossiberiana Euphorbio

paraliae-Elytrigietum boreoatlanticae Tüxen in Br.-Bl. & Tüxen 1952 corr. Darimont,
Duvigneaud & Lambinon 1962 nom. mut., com os taxa característico e diferencial
Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica e Honckenya peploides respectivamente. Na
tabela fitossociológica (tabela 3) observam-se 45 taxa, com um valor médio por
inventário de 5,7 taxa. A área mínima média é de 10 m2.
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Tabela 3. Euphorbio paraliae-Elytrigietum boreoatlanticae Tüxen in Br.-Bl. & Tüxen 1952 nom. mut.

(Tab. 3 a)
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(Tab. 3 b)
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(Tab. 3 c)
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Na associação Mediterrânica, Elytrigietum junceo-boreoatlantici J. C. Costa, C.
Neto, Lousã, J. Capelo & Rivas-Martínez 2004, analisaram-se 38 inventários (tabela 4).

Tabela 4. Elytrigietum junceo-boreoatlantici J. C. Costa, C. Neto, Lousã, J. Capelo & Rivas-Martínez 2004.
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Verifica-se um total de 21 taxa, com um valor médio por inventário de 6 taxa. A
área mínima média é de 2 m2.

5.2.2.1. Tipos Fisionómicos (Praia Alta)

Observa-se na figura 20 a distribuição dos tipos fisionómicos das comunidades
da Praia Alta.

Figura 20. Tipos fisionómicos das associações Euphorbio paraliae-Elytrigietum boreoatlanticae
(Eurossiberiana) e Elytrigietum junceo-boreoatlantici (Mediterrânica).

Na associação Eurossiberiana, novamente predominam os hemicriptófitos com
36% dos taxa. Seguem-se os terófitos com 30% e os caméfitos com 23%. Os criptófitos
(geófitos) ocupam 9% dos taxa e ocorrem 2% de taxa fanerófitos (nanofanerófitos). Na
associação Mediterrânica, também de destacam os hemicriptófitos (38%), seguidos
pelos caméfitos (38%). Os terófitos ocupam apenas 19% e, finalmente, os criptófitos
(geófitos) constituem 5% dos taxa.

5.2.2.2. Aspectos da Conservação (Praia Alta)

As comunidades referidas (nas áreas planas) estão incluídas na “Rede Natura
2000”, na categoria de “dunas móveis embrionárias” (“mobile embryonic dunes” em
Inglês), com o código de habitat número 2110 (EUNIS 2002: B1.3/P-16.211; Paleartic
2001: 16.211; Corine Land Cover: 3.3.1.). Na Região Biogeográfica Atlântica (ou
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Eurossiberiana), o habitat distribui-se pela Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Espanha,
França, Holanda, Irlanda, Portugal e Reino Unido, estando também presente na Região

Biogeográfica Mediterrânica em Espanha, França, Grécia, Itália e Portugal.

Tal como o sector anterior, este tipo de vegetação da praia alta, sofreu uma
diminuição na sua área de distribuição nas últimas duas décadas, mostrando
diferentes estados de conservação ao longo da costa portuguesa. Maioritariamente, as
áreas estão mal conservadas, e apenas ocorrem bons níveis de conservação onde a
pressão humana é baixa, sendo estes locais escassos. Contudo, nalguns pontos na Ria
Formosa, ao longo da Costa Alentejana e no Arco Tróia-Sines, o estado de conservação
pode-se considerar médio a favorável. De referir a presença da invasora Carpobrotus

edulis, em 3 dos inventários analisados na associação Mediterrânica.

As áreas melhor conservadas ocorrem nas “Dunas de São Jacinto” (apesar de
sofrerem fortes processos de erosão) e na Península de Tróia. No entanto, a recente
implementação de um vasto projecto turístico em novas áreas da Península de Tróia,
com forte pressão de construção junto das praias e crescente aumento do pisoteio,
constitui um importante factor de distúrbio e ameaça à conservação destas
comunidades (ALFA, 2006; ICNB, 2006).

5.2.3. Duna Branca

Frequentemente, a formação de uma duna branca (duna móvel, duna primária,
duna viva, duna instável) deve-se à coalescência de várias “nebkas”, formando
estruturas de maior altura.

Ao avançar da praia alta para o interior, as condições do habitat permitem uma
progressiva substituição da espécie dominante na praia alta, a Elytrigia juncea, por

Ammophila arenaria, de raízes mais longas e profundas - o que permite a acumulação
e retenção de maior quantidade de areias e o aumento e coalescência das “nebkas” -
resulta na formação de dunas móveis, que formam o cordão dunar instável (Martins et

al. 2014a). O contacto dos grãos de areia transportados pelo vento com as pequenas
barreiras formadas pelos caules e folhas dos taxa primo-colonizadores, como a
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Ammophila arenaria e o Otanthus maritimus, origina a sua deposição em redor das
plantas. Os grãos de areia tendem a constituir pequenas acumulações, originando
micro-irregularidades nas áreas planas da Praia alta, que acabam por crescer,
formando as já referidas “nebkas”, que constituem a fase inicial de formação das
dunas primárias.

Na duna branca a ondulação não faz sentir o seu efeito de forma directa, as
areias não se encontram estabilizadas, apresentando elevada mobilidade, a salinidade
do ar é mais baixa do que na praia, e as formações arenosas são oligotróficas e muito
dinâmicas (Hesp, 1991). A elevada mobilidade das areias origina uma sucessão de
cristas de duna e corredores interdunares colonizados por vegetação herbácea
descontínua.

As dunas brancas são colonizadas por vegetação herbácea, esparsa, em tufos
descontínuos, apresentando zonas sem vegetação. A areia seca é mobilizada pelo
vento e a duna avança para o interior de acordo com a sua direcção e sentido
(Moreira, 1984).

A designação “dunas brancas” advém da sua coloração, devido à baixa
cobertura destas formações, com consideráveis espaçamentos entre os tufos de
vegetação, e da cor glauca predominante da vegetação (ICNB, 2006). A diversidade
florística é baixa a média. São dominadas por Ammophila arenaria, um taxon

perianual, proto-hemicriptófito, que sobretudo se dispersa localmente pelo vento e se
reproduz através de fragmentos dos rizomas vegetativos. Embora seja um taxon

exclusivo psamófilo, de susbtratos bem drenados e com baixo teor de matéria orgânica
que possui elevada tolerância ecológica ao pH do solo e à temperatura, suportanto o
vento, a salinidade do ar, a mobilidade das areias, o enterramento e oligotrofia, não
tolera elevadas concentrações de sal no solo (Russo et al.,1988; Buell et al., 1995).

Este taxon prefere o enterramento, atingindo nessas condições o máximo da
sua vitalidade, visto que o enterramento promove o alongamento das folhas e o
desenvolvimento de raízes adventícias (Ranwell, 1959), que são importantes para a
planta captar água e nutrientes do solo (Martins et al., 2014b). Devido às suas
características enquanto colonizador, elevada resistência e resiliência perante o stress
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e perturbações ambientais, a Ammophila arenaria é um competidor altamente eficaz,
e uma planta altamente invasora em várias partes do globo (Russo et al., 1988). No seu
âmbito nativo, o seu óptimo ecológico ocorre na duna branca; os indivíduos que se
encontram nas dunas mais interiores e estáveis, normalmente são menos vigorosos, e
o taxon torna-se menos comum (Neto, 1991).

De um modo geral, os taxa da duna branca são resilientes, estão adaptados à
constante oscilação da superfície topográfica (sendo alternadamente enterrados e
expostos), possuindo elevada amplitude ecológica, e a capacidade de rapidamente se
moverem para o interior, em condições de erosão da linha de costa (Silva et al., 2008).

Em Portugal continental ocorrem duas comunidades distintas na duna branca.
A comunidade de óptimo Eurossiberiano, Otantho maritimi-Ammophiletum

arundinaceae Géhu & Tüxen 1975, distribui-se a Norte da Figueira da Foz (praia de
Quiaios). Praticamente não possui elementos Mediterrânicos, quer entre as espécies
características (não ocorre Lotus creticus), quer entre as companheiras (sem Armeria

pungens ou Thymus carnosus). A comunidade de óptimo Mediterrânico Loto cretici-

Ammophiletum arundinaceae Rivas-Martínez 1965 corr. Rivas-Martínez, T.E. Díaz,
Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002 nom. mut. prop., ocorre a sul da
Figueira da Foz.

Foram analisados 79 inventários. Apresenta-se a tabela fitossociológica da
associação (tabela 5), que possui um total de 59 taxa, e um valor médio por inventário
de 8,1 taxa. A área mínima média é de 27,3 m2.
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Tabela 5. Otantho maritimi-Ammophiletum arundinaceae Géhu & Tüxen 1975.

(Tab. 5 a)
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(Tab. 5 b)
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(Tab. 5 c)
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(Tab. 5 d)
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A associação que ocorre a Sul, Mediterrânica, Loto cretici-Ammophiletum

arundinaceae Rivas-Martínez 1965 corr. Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-
González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002 nom. mut. prop., difere sobretudo da
anterior pela dominância e abundância de Lotus creticus (elemento Mediterrânico),
que a Norte da Figueira da Foz apenas aparece muito escassa e pontualmente na
“Costa Nova” (litoral de Aveiro).

Os taxa camefíticos com óptimo Mediterrânico, como Armeria pungens e
Thymus carnosus são frequentes. Contudo, estes taxa são mais comuns nas dunas
penestabilizadas (ou semi-estabilizadas), ou onde, devido aos processos de erosão nos
sectores da praia mais próximos do mar, há um aumento da mobilidade das areias e
seu avanço para o interior. Assim, o flanco da duna branca virado ao mar tende a ser
ocupado por comunidades típicas da praia, e a duna branca recua, muitas vezes
sobrepondo-se às dunas semi-estabilizadas ou cinzentas.

Foram analisados 90 inventários (tabela 6). A observação da tabela
fitossociológica revela um total de 49 taxa de plantas vasculares (e 1 líquene) com um
valor médio por inventário de 8,7 taxa (vasculares). A área mínima média dos
inventários é de 10,36 m2.
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Tabela 6. Loto cretici-Ammophiletum arundinaceae Rivas-Martínez 1965 corr. Rivas-Martínez, T.E. Díaz,
Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002 nom. mut. prop.

(Tab. 6 a)
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(Tab. 6 b)



171

(Tab. 6 c)
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(Tab. 6 d)



173

5.2.3.1. Tipos Fisionómicos (Duna Branca)

Na figura 21, observa-se distribuição dos tipos fisionómicos das comunidades
dominantes na Duna Branca:

Figura 21. Tipos fisionómicos das associações Otantho maritimi-Ammophiletum arundinaceae
(Eurossiberiana) e Loto cretici-Ammophiletum arundinaceae (Mediterrânica).

Na associação Eurossiberiana continuam a predominar os hemicriptófitos, com
35% dos taxa, logo seguidos dos terófitos com 31% e dos caméfitos com 23%. Os
criptófitos (geófitos) ocupam 6% dos taxa, e os fanerófitos 5%. Na associação
Mediterrânica predominam também os hemicriptófitos (40%), seguidos pelos
caméfitos (41%). Os terófitos ocupam somente 13%, os criptófitos constituem 4% e os
fanerófitos 2% dos taxa.

5.2.3.2. Aspectos da Conservação (Duna Branca)

As comunidades da duna branca inserem-se na “Rede Natura 2000”, no habitat
2120 (EUNIS 2002: B1.3/P-16.212; Paleartic 2001: 16.212; Corine Land Cover: 3.3.1.),
designado “dunas móveis do cordão dunar com Ammophila arenaria” (“dunas

brancas”)” (“Shifting dunes along the shoreline with Amophila arenaria (“white

dunes”)” em Inglês). Na Região Biogeográfica Atlântica (ou Eurossiberiana), este
habitat distribui-se pela Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Holanda,
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Irlanda, Portugal e Reino Unido, estando também presente na Região Biogeográfica

Mediterrânica em Espanha, França, Grécia, Itália e Portugal.

Estas comunidades possuem um importante papel ecológico, na retenção das
areias e na mitigação das consequências de eventos catastróficos, como tempestades,
uma vez que actuam como a primeira barreira natural face ao mar (ALFA, 2006; ICNB,
2006).

No que respeita à estrutura, diversidade florística e vitalidade, as comunidades
das dunas brancas em Portugal apresentam o melhor estado de conservação, de
médio a bom, nas “Dunas de São Jacinto” (associação Eurossiberiana). Porém, o seu
estado de conservação ao longo da costa portuguesa é globalmente médio a mau. Nos
inventários analisados da associação Eurossiberiana, observaram-se os taxa exóticos
invasores Carpobrotus edulis em 7 inventários, Conyza canadendis em 2, e C.

sumatrensis em 4. Nas comunidades do Sul, observa-se a presença de Carpobrotus

edulis em 21 inventários.
Pode-se assim considerar que as comunidades pior conservadas ocorrem nas

áreas mais turísticas e/ou frequentadas pelo Homem, sendo aí frequente a presença
de taxa exóticos (e.g. Cuscuta campestris e Carpobrotus acinaciformis) e as invasoreas
já referidas. A duna branca é sobretudo perturbada pelo pisoteio derivado do turismo
de praia, durante o Verão, e nas últimas duas décadas a sua área de distribuição sofreu
uma séria diminuição (ALFA, 2006).

O pisoteio continua a crescer nestes sectores, e, contrariamente ao que tem
sucedido com a duna cinzenta - onde a colocação de passadiços de acesso às praias
demonstra efeitos positivos na recuperação da vegetação - em grandes sectores das
praias e dunas brancas, verifica-se a destruição total ou parcial das suas comunidades
vegetais típicas.

Na figura 22, é possível observar um esquema que sintetiza a distribuição das
comunidades dominantes nos diferentes sectores das praias e dunas brancas de
Portugal continental, acima descritas.
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Figura 22. Distribuição das Comunidades Dominantes nas Praias e Dunas Brancas de Portugal
Continental.

5.2.4. Duna Cinzenta

Na duna cinzenta (duna semi-fixa, secundária, penestabilizada ou penestável),
as areias são oligotróficas e compostas por grãos de menor diâmetro (do que nas
anteriores formações), que essencialmente apenas se movem nas clareiras e ao longo
dos corredores interdunares, não havendo migração das cristas (Moreira, 1984).

As dunas cinzentas normalmente são constituídas por uma sucessão de cristas
e corredores inter-dunares, com frequência por entre dunas parabólicas (ICNB, 2006).
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As dunas parabólicas são frequentemente formadas pela estabilização de "barchans"
de elevada mobilidade, ou de dunas transversais ou mesmo de “blowouts”, como
consequência do aumento da cobertura vegetal e/ou da humidade (Dominguez, 2009;
Yan & Baas, 2015) e apresentam uma configuração sensivelmente em U, meia-lua, ou
croissant (com os braços dispostos longitudinalmente, e os extremos situados em
direcção oposta à do vento, antecedendo o corpo principal da duna). O seu interior é
usualmente fixo e coberto pela vegetação, enquanto a crista apresenta baixas
coberturas e reduzida mobilidade (Claudino-Sales, 2010), visto que as partículas
arenosas se encontram maioritariamente estáveis, movimentando-se apenas em
pequenos corredores de deflação (ICNB, 2006).

Por vezes, no interior da duna, devido à acção erosiva do vento e consequente
remoção das areias, formam-se depressões mais ou menos profundas, onde aflora o
lençol freático, podendo-se formar lagoas (Claudino–Sales, 2010) e o aparecimento de
vegetação hidrófita e higrófila. Este tipo de vegetação, no litoral ocidental de Portugal
apresenta, frequentemente, um caracter turfoso e elevado valor para conservação
(Neto, 2002). A cor acinzentada das dunas deve-se à cor predominante da vegetação,
como gramíneas e por vezes líquenes de Cladonia spp. (Neto, 2002; ICNB, 2006).

Os teores de salinidade do solo são mais baixos do que nas dunas brancas. Esta
relativa estabilização das areias permite a instalação parcial de um coberto vegetal
dominado por vegetação subarbustiva (duna cinzenta) camefítica de elevada
cobertura, e arbustiva (duna castanha) (Moreira, 1984). Esta vegetação desempenha
um importante papel no processo de estabilização das areias (Levin et. al, 2007).

Em situações em que não existe erosão assinalável, as dunas cinzentas ocorrem
a sensivelmente 50 a 100m a sotavento (lado oposto ao qual sopra o vento) da
margem do oceano, localizando-se entre o cordão dunar litoral instável e as dunas
interiores estabilizadas (Martins et al., 2014a, b; ICNB, 2006). Uma vez que a
proximidade do mar é menor, o efeito tamponizador do mar é também mais fraco, de
forma que as amplitudes das temperaturas médias diárias e anuais são mais elevadas
do que nos sectores inferiores da praia e dunas brancas (Neto, 1991; 1993a, b; 1994),
resultando numa termofilia superior e em condições climáticas mais extremas.



177

As dunas cinzentas constituem, pois, ambientes oligotróficos, lixiviados,
descalcificados e acidificados. Assim, as formações pioneiras nas áreas mais xéricas
(sem anterior historial de instalação de vegetação perianual), contituem prados
perianuais dominados pelo hemicriptófito Corynephorus canescens, um taxon

caespitoso e calcífugo, que, por vezes, forma comunidades praticamente exclusivas a
monoespecíficas (Anke et al., 2002; Pinto-Gomes et al., 2006).

Estes prados acidófilos desenvolvem-se em locais sujeitos a perturbação animal
(como formigas e coelhos). As perturbações de pequena escala constituem uma janela
de oportunidade para o estabelecimento de sementes, nos prados acidófilos secos.
Com a progressão temporal, outros taxa hemicriptófitos e alguns caméfitos acabam
por se conseguir desenvolver nestas comunidades, diversificando-as floristicamente
(Anke et al., 2002), e compondo associações de plantas específicas.

Durante a Primavera, nas clareiras dos tufos de vegetação dominados por taxa

hemicriptofíticos e camefíticos aparecem algumas comunidades terofíticas não
nitrófilas (da Linarion pedunculatae Díez Garretas, Asensi & Esteve in Díez Garretas
1984, Cutandetalia maritimae Rivas-Martínez, Díez Garretas & Asensi 2002). Visto
ocuparem habitats extremos, e perturbados, acidificados, oligotróficos e com fortes
amplitudes térmicas anuais e diárias, desenvolvem-se com maior expressão nos anos
húmidos.

Na figura 23 é possível observar um esquema com a distribuição das
comunidades terofíticas da duna cinzenta em Portugal continental.
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Figura 23. Comunidades terofíticas das clareiras da duna cinzenta, em Portugal Continental.

Assim, nas clareiras da duna cinzenta em Portugal continental ocorrem as
seguintes associações terofíticas (Costa et al., 2011):

Com distribuição Eurossiberiana: a) Violo henriquesii-Silenetum littoreae Izco &
Guitián 1988. Com distribuição Mediterrânica: b) Pseudorlayo minusculae-

Polycarpetum alsinifolii J.C. Costa, Neto, M. Martins & Lousã ass. nova hoc loco in
PlantBiosystems, 145:1, 91-104, 2011; c) Herniario algarvicae-Linarietum ficalhoanae
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Díez Garretas 1984; d) Ononido variegatae-Linarietum pedunculatae Díez Garretas,
Asensi & Esteve ex Izco, P. & J. Guitián 1988.

Estas comunidades formam mosaicos com as comunidades camefíticas da
aliança Helichrysion picardii (Rivas-Martínez, Costa & Izco in Rivas Martínez, Lousã, T.
E. Dias, Fernández-González & J. C. Costa 1990) ex Rivas-Martínez, Fernández-González
& loidi 1999.

Em Portugal continental ocorrem três comunidades camefíticas dominantes na
duna cinzenta:

a) A comunidade Eurossiberiana Iberidetum procumbentis Bellot 1968, que se
observa a Norte da Praia de Quiaios;

b) A comunidade de transição entre as comunidades Eurossiberiana e
Mediterrânica, Armerio welwitschii-Crucianelletum maritimae Br.-Bl., Rozeira & P.
Silva in Br.-Bl., G. Br.-Bl., Rozeira & P. Silva 1972., que ocorre nas dunas
penestabilizadas entre Cascais e a Praia de Quiaios;

c) A associação Mediterrânica Artemisio crithmifoliae-Armerietum pungentis

Rivas Goday & Rivas-Martínez 1958, que ocorre nas dunas penestabilizadas para sul
do Tejo.

Nas áreas mais acidificadas, oligotróficas e de alguma forma, perturbadas, das
dunas cinzentas, podem desenvolver-se comunidades semi-nitrófilas terofíticas. Assim,
a Norte da Figueira da Foz (praia de Quiaios), a associação Eurossiberiana pioneira
Linario polygalyphillae-Corynephoretum canescentis J. Rodriguez, Ortiz & Pulgar 1988
[sin. Jasiono sabulariae-Corynephoretum maritimi A. Lomba, P. Alves & J. Honrado
2006], regularmente forma mosaicos intrincados com as comunidades camefíticas
Eurossiberianas de Iberidetum procumbentis Bellot 1968.

A presença dos endemismos Jasione maritima e Coincya monensis subsp.
cheiranthos var. johnstonii (que apenas ocorre a Norte de Aveiro), assim como a
ausência do género Armeria, diferenciam esta comunidade, florísticamente mais pobre
do que as comunidades meridionais. Foram estudados 87 inventários da comunidade
Iberidetum procumbentis Bellot 1968, cuja tabela fitossociológica abaixo se apresenta:
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Tabela 7. Iberidetum procumbentis Bellot 1968.

(Tab. 7 a)
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(Tab. 7 b)
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(Tab. 7 c)



183

(Tab. 7 d)
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(Tab. 7 e)
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(Tab. 7 f)
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A observação da anterior tabela fitossociológica revela um total de 94 taxa de
plantas vasculares com um valor médio por inventário de 14,8 taxa. A área mínima
média dos inventários é de 46,6 m2.

A associação Herniario robustae-Corynephoretum maritimi P. Gomes, P.
Ferreira, Cano & S. Mendes 2006 [sin. Sedo sediformis-Corynephoretum maritimae

Honrado, P. Alves, Lomba, J. Vicente, G. Silva & Napumocemo 2007] forma um
mosaico com as comunidades camefíticas de Armerio welwitschii-Crucianelletum

maritimae Br.-Bl., Rozeira & P. Silva in Br.-Bl., G. Br.-Bl., Rozeira & P. Silva 1972. Esta
última comunidade ocorre nas dunas penestabilizadas entre Cascais e a Praia de
Quiaios, sendo caracterizada pela presença do endemismo Lusitânico, exclusivo desta
associação, Armeria welwitschii. A sua composição florística marca claramente a
transição entre as comunidades Eurossiberianas de Iberidetum procumbentis, e a
associação Mediterrânica, Artemisio crithmifoliae-Armerietum pungentis Rivas Goday
& Rivas-Martínez 1958, que ocorre a Sul do Tejo.

Analisaram-se 30 inventários da associação de transição Eurossiberiana-
Mediterrânica, Armerio welwitschii-Crucianelletum maritimae Br.-Bl., Rozeira & P.
Silva in Br.-Bl., G. Br.-Bl., Rozeira & P. Silva 1972. Observam-se na tabela 8 os
inventários analisados.

Verifica-se a ocorrência de 58 taxa de plantas vasculares com um valor médio
por inventário de 16,6 taxa. A área mínima média dos inventários é de 50,8 m2.
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Tabela 8. Armerio welwitschii-Crucianelletum maritimae Br.-Bl., Rozeira & P. Silva in Br.-Bl., G. Br.-Bl.,
Rozeira & P. Silva 1972.

(Tab. 8 a)
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(Tab. 8 b)



189

A associação Mediterrânica Artemisio crithmifoliae-Armerietum pungentis

Rivas Goday & Rivas-Martínez 1958 é dominada por Armeria pungens subsp. pungens,
e possui importantes endemismos do Sudoeste Português, como Linaria lamarckii,
Thymus carnosus e Herniaria maritima.

Normalmente ocorre em conjunto com os prados Mediterrânicos de Herniario

maritimae-Corynephoretum maritimi P. Gomes, P. Ferreira, Cano & S. Mendes 2006
(que se distribuem desde Lisboa até Vila Real de Santo António, no Algarve).

Foram examinados 113 inventários referentes à comunidade Artemisio

crithmifoliae-Armerietum pungentis Rivas Goday & Rivas-Martínez 1958 (tabela 9).

Nos inventários estudados da associação Artemisio crithmifoliae-Armerietum

pungentis, ocorrem de 82 taxa, com um valor médio por inventário de 13 taxa. A área
mínima média dos inventários é de 35 m2.
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Tabela 9. Artemisio crithmifoliae-Armerietum pungentis Rivas Goday & Rivas-Martínez 1958.

(Tab. 9 a)
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(Tab. 9 b)
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(Tab. 9 c)
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(Tab. 9 d)
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(Tab. 9 e)
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(Tab. 9 f)
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5.2.4.1. Tipos Fisionómicos (Duna Cinzenta)

Na Duna Cinzenta, observa-se a seguinte distribuição por tipos fisionómicos:

Figura 24. Tipos fisionómicos das associações Iberidetum procumbentis (Eurossiberiana), Armerio
welwitschii-Crucianelletum maritimae (de transição Eurossiberiana-Mediterrânica) e Artemisio

crithmifoliae-Armerietum pungentis (Mediterrânica).
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Na associação Eurossiberiana, dominam os terófitos com 39% dos taxa,
seguindo-se os hemicriptófitos, com 36%. Os caméfitos são representados por 19% dos
taxa. Os os fanerófitos ocupam 6% dos taxa, e os criptófitos (geófitos) 5%. Assinala-se
a presença de epífitos (3%). Já na associação de transição, são mais comuns os
hemicriptófitos e caméfitos, com 36% e 31% dos taxa, respectivamente. Os terófitos
ocupam apenas 16%, logo seguidos dos fanerófitos com 11%. Finalmente vem os
criptófitos (geófitos) com 6%. Na associação Mediterrânica, são mais comuns os
caméfitos e hemicriptófitos, com 32% e 31% dos taxa, respectivamente. Observa-se
ainda que 23% dos taxa são terófitos, e criptófitos (geófitos) e fanerófitos, 8% e 6%
cada.

5.2.4.2. Aspectos da Conservação (Duna Cinzenta)

Entre outros serviços ecológicos, as comunidades da duna cinzenta
desempenham um importante papel na retenção das areias, e como refúgio para a
biodiversidade (ALFA, 2006; ICNB, 2006).

Os inventários analisados das comunidades da duna cinzenta revelaram a
ocorrência de várias espécies importantes para a conservação. Destacam-se: a Jasione

lusitanica, espécie Ameaçada (EN) (Listas Vermelhas da IUCN) que está inscrita nos
anexos II e IV da Directiva Habitats, e no anexo I da Convenção de Berna, presente em
24 inventários da associação Eurossiberiana; o Verbascum litigiosum, espécie
vulnerável (VU) (Listas Vermelhas da IUCN), inscrita nos anexos II e IV da Directiva

Habitats, presente em 12 inventários da associação de Transição e em 3 da associação
Mediterrânica; a Herniaria maritima, vulnerável (VU) (Listas Vermelhas da IUCN),
listada nos anexos II e IV da Directiva Habitats, e no anexo I da Convenção de Berna,
encontrada em 3 inventários da associação de transição e em 17 da associação
Mediterrânica.

Na associação Mediterrânica encontraram-se Hyacinthoides vicentina subsp.
vicentina e Santolina impressa, espécies com o estatuto Pouco Preocupante (LC) (Listas
Vermelhas da IUCN), mas constantes dos anexos II e IV da Directiva Habitats, em 2
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inventários cada. Outros taxa extremamente importantes observados nas
comunidades do Sul, foram, em 16 inventários, o Thymus camphoratus, taxa

prioritário do anexo II, presente no anexo IV da Directiva Habitats, e no anexo I da
Convenção de Berna, e, em 59 inventários, o Thymus carnosus, igualmente listado nos
anexos II e IV da Directiva Habitats, e no anexo I da Convenção de Berna. Ambas as
espécies estão no estatuto de Praticamente Ameaçado (NT) (Listas Vermelhas da
IUCN). Refira-se ainda a presença de espécies importantes para a conservação por
constituirem parentes selvagens de espécies alimentares, designadamente Daucus

carota (subsp. halophilus), Lolium rigidum (subsp. rigidum) e Medicago littoralis (todas
com estatuto Pouco Preocupante (LC) (Listas Vermelhas da IUCN)).

São, pois, comunidades extremamente importantes para a conservação da
natureza, sendo classificadas como habitats prioritários da “Rede Natura 2000” com o
código *2130 (EUNIS 2002: B1.4/P-16.223; Paleartic 2001: 16.22; Corine Land Cover:
3.3.1.), sob a designação “* dunas fixas com vegetação herbácea (“dunas cinzentas”)”
(“* Fixed dunes with herbaceous vegetation (“grey dunes”)” em Inglês) (ALFA, 2006;
ICNB, 2006). Na Região Biogeográfica Atlântica (ou Eurossiberiana), este habitat
distribui-se pela Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Irlanda,
Portugal e Reino Unido, estando também presente na Região Biogeográfica

Mediterrânica em Espanha e Portugal (ICNB, 2006).

Tal como os habitats anteriores, as dunas cinzentas têm sofrido declínio nas
últimas duas décadas. O seu estado de conservação ao longo da costa portuguesa varia
entre o razoável e mau (ALFA, 2006; ICNB, 2006). Nos inventários analisados assinalou-
se a presença de vários taxa exóticos, muitos considerados Invasores, como Acacia

longifolia, (em 8 inventários da associação Eurossiberiana), Arctotheca calendula (em 5
inventários), Conyza canadensis (em 6 inventários), e Carpobrotus edulis (em 22
inventários no Norte, 20 na associação de transição, e 31 na associação
Mediterrânica).

As comunidades Eurossiberianas, a Norte de Quiaios, terão sido parcialmente
substituídas por usos agrícolas (masseiras ou campos masseira) (ALFA, 2006). No
extremo oposto do país, no Algarve, devido à construção de parques de
estacionamento e ao acesso desregulado às praias, por trilhos informais, a vegetação
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da duna cinzenta tem sofrido um distúrbio forte e contínuo, apenas contrariado desde
há pouco anos, com a implementação de alguns passadiços sobreelevados. Os locais
melhor conservados ocorrem nas “Dunas de São Jacinto” e nalguns locais ao longo do
arco Tróia-Sines, nomeadamente na área entre a “Lagoa de Melides” e a “Lagoa de
Santo André” (ALFA, 2006; ICNB, 2006).

Na figura 25 é possível observar um esquema com a distribuição, em Portugal
Continental, das comunidades analisadas da duna cinzenta.

Figura 25. Comunidades dominantes na duna cinzenta, em Portugal Continental.



200

Apresenta-se a tabela sintética das comunidades dominantes desde a praia até
às dunas cinzentas (tabela 11). Foram considerados todos os inventários publicados:

Tabela 10. Tabela sintética das comunidades de praias e dunas (duna brancas e dunas cinzentas) de
Portugal continental.

(Tab. 10 a)
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(Tab. 10 b)
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(Tab. 10 c)
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(Tab. 10 d)
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Inventários: Honkenio-Euphorbietum peplis: 1. Neto (1993a), 2. Lomba (2004); Salsolo kali-Cakiletum maritimae: 3. Costa &
Lousã (1992), 4. Costa (1991), 5. Neto (2002), 6. Jardim et al. (2003), 7. Paiva & Pinto Gomes (2005); Euphorbio paraliae-
Elytrigitum boreatlanticae: 8. Braun-Blanquet et al. (1972), 9. Braun-Blanquet et al. (1972), 10. Costa et al. (2000), 11. Neto
(1993a), 12. Barreto Caldas et al. (1999), 13. Lomba (2004); Elytrigietum junceo-boreoatlantici: 13. Costa et al. (2005);
Sporoboletum arenariae: 14. Rothmaler (1943), 15. Costa et al. (2005); Otantho-Ammophiletum: 17.Braun-Blanquet et al.
(1972), 18. Neto (1993a), 19. Costa et al. (2000), 20. Barreto Caldas et al. (1999), 21. Lomba (2004), 22. Diez Garretas (1984); Loto
cretici-Ammophiletum australis: 23. Costa et al (1994), 24. Costa (1991), 25. Costa et al. (1996), 26. Costa & Lousã (1992), 27.
Neto (2002), 28. Costa et al. (2000), 29. Diez Garretas (1984), 30. Paiva & Pinto Gomes (2005), 31. Rivas-Martínez et al. (1990);
Iberidetum procumbentis: 32. Braun-Blanquet et al. (1972), 33. Neto (1993a), 34. Costa et al. (2000), 35. Barreto Caldas et al.
(1999), 36. Lomba (2004), 37. Honrado et al. (2007); Armerio welwitschii-Crucianelletum maritimae: 38. Braun-Blanquet et al.
(1972), 39. Costa et al. (2000); Artemisio crithmifoliae-Armerietum pungentis: 40. Diez Garretas (1984), 41. Costa et al (1994),
42. Costa (1991), 43. Costa et al. (1996), 44. Neto (2002), 45. Paiva & Pinto Gomes (2005), 46. Costa & Lousã (1992), 47. Rivas-
Martínez et al. (1990); Herniario maritimae-Corynephetum maritimi: 51. Pinto Gomes et al. 2006; Herniario robustae-
Corynephoretum maritimae: 52. Pinto Gomes et al. (2006), 53. Honrado et al. (2007), Linario polygalyphillae-Corynephoretum
canescentis: 54. Lomba et al. (2006), 55. Lomba (2004); Herniario unamunoanae-Corynephoretum maritimi: 56. Pinto Gomes
(2006).

5.2.5. Duna Verde

A duna verde (duna terciária, duna fixa, duna estabilizada ou duna morta) é
totalmente revestida por vegetação, arbustiva e/ou arbórea, encontrando-se as areias
fixas, não mobilizadas pelo vento (Moreira, 1984), e com alguma evolução
pedogenética.

A influência do spray marítimo é mínima nestas comunidades, que, entre as
sujeitas à salsugem, são as mais distantes do mar. Assim, é possível o desenvolvimento
de vegetação mais alta e densa do que nas comunidades das dunas anteriormente
descritas, dominada por Juniperus turbinata subsp. turbinata, e a acumulação de
húmus (tipo morder-mor) no solo, proveniente da folhagem e de outras partes mortas
das plantas. Juntamente com a lixiviação do solo, esta acumulação de manta morta
eleva os teores de matéria orgânica e justifica a pobreza de bases e o baixo pH do solo.

Estas formações, que em todo o biogeossistema litoral, submetido à influência
da salsugem, representam os ecossistemas mais afastados da toalha freática salobra,
não estão incluídas no geopermasigmetum psamófilo (Rivas-Martínez, 2005), mas sim
numa lógica serial.

Na região Mediterrânica (a Sul da Figueira da Foz, desde o Cabo Mondego até
ao Algarve), ocorre uma série edafoxerofítica, cujo estado mais evoluído ou clímax
(cabeça de série), é constituído pelo “zimbral” de Juniperus turbinata subsp. turbinata
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e Osyris lanceolata, Osyrio quadripartitae-Juniperetum turbinatae Rivas-Martínez ex
Rivas-Martínez, Lousã, T.E. Díaz, Fernández-González & J.C. Costa 1990.

Devido à sua capacidade para criar sombra e húmus, pode ser considerada uma
situação pré-florestal, o que é corroborado pela presença comum de fanerófitos
escandentes (como Asparagus acutifolius e A. aphyllus L., Lonicera implexa, Smilax

aspera e Rubia peregrina) e de um estrato herbáceo esciófilo (ensombrado) sub-
nitrófilo (associação Geranio purpurei-Galietum minutuli Rivas-Martínez, Costa,
Castroviejo & E. Valdés 1980) (Neto, 2002; Neto et al., 2004).

A tabela 11 constitui a tabela sintética com os 68 inventários analisados da
comunidade Osyrio quadripartitae-Juniperetum turbinatae Rivas-Martínez ex Rivas-
Martínez, Lousã, T.E. Díaz, Fernández-González & J.C. Costa 1990.

Nos inventários analisados da associação Osyrio quadripartitae-Juniperetum

turbinatae, observa-se um total de 68 taxa, com um valor médio por inventário de
10,4 taxa. A área mínima média dos inventários é de 40,7 m2.

A orla natural/primeira comunidade de substituição do “zimbral” é o
“camarinhal”, b) Rubio longifoliae-Coremetum albi Rivas-Martínez in Rivas-Martínez,
Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980, uma comunidade arbustiva, por vezes densa,
dominada por fanerófitos e caméfitos.

Tal como a anterior, esta comunidade distribui-se em Portugal desde o Sul da
Figueira da Foz até ao Algarve, no andar termomediterranico seco a sub-húmido
(província Lusitano Andaluza Litoral), mas com uma distribuição irregular a Norte de
Lisboa, onde apenas coloniza as dunas entre Peniche e Quiaios. Vulgarmente constitui
formações praticamente monoespecíficas de Corema album.
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Tabela 11. Osyrio quadripartitae-Juniperetum turbinatae Rivas-Martínez ex Rivas-Martínez,
Lousã, T.E. Díaz, Fernández-González & J.C. Costa 1990.

(Tab. 11 a)
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(Tab. 11 b)
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(Tab. 11 c)



209

(Tab. 11 d)
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A manutenção da comunidade Rubio longifoliae-Coremetum albi Rivas-
Martínez in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 está associada a um
certo nível de perturbação externa, que se pode dever a causas naturais (como por
animais) ou ser causada pelo Homem. Por exemplo, as formigas e os coelhos possuem
um importante papel na dispersão das sementes de Corema album (Calviño-Cancela,
2005). Em áreas não perturbadas por um longo período de tempo, e sob condições
ecológicas favoráveis, as comunidades podem gradualmente mudar, permitindo a
entrada de taxa de Osyrio quadripartitae-Juniperetum turbinatae (como Juniperus

turbinata subsp. turbinata, Rubia peregrina, Asparagus aphyllus, Rhamnus oleoides,
Pistacia lentiscus, Osyris lanceolata, Phillyrea angustifolia e Smilax aspera) formando
um mato denso e alto, e acabando por finalmente serem substituídas por estas
últimas.

Contudo, o processo é dinâmico e o processo inverso também sucede. Em
casos de extrema perturbação, ambas as associações podem desaparecer.

A Norte da Figueira da Foz, não é possível identificar uma comunidade similar
ao “Zimbral” Mediterrânico. A duna verde é sobretudo ocupada por matos densos de
ericaceas e Ulex spp. da classe Calluno-Ulicetea Br.-Bl. & Tüxen. 1943.

Na tabela 12, apresenta-se a tabela sintética com 42 inventários da
comunidade Rubio longifoliae-Coremetum albi Rivas-Martínez in Rivas-Martínez,
Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980.

Os inventários de Rubio longifoliae-Coremetum albi demonstram um total de
61 taxa, com um valor médio por inventário de 10 taxa. A área mínima média dos
inventários é de 24 m2.
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Tabela 12: Rubio longifoliae-Coremetum albi Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Costa,
Castroviejo & E. Valdés 1980.

(Tab. 12 a)
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(Tab. 12 b)
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5.2.5.1. Tipos Fisionómicos (Duna Verde)

Observou-se a seguinte distribuição por tipos fisionómicos, na Duna Verde:

Figura 26. Tipos fisionómicos das associações Osyrio quadripartitae-Juniperetum turbinatae Rivas-
Martínez ex Rivas-Martínez, Lousã, T.E. Díaz, Fernández-González & J.C. Costa 1990 e Rubio
longifoliae-Coremetum albi Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980.

Na associação Osyrio quadripartitae-Juniperetum turbinatae, dominam os
fanerófitos com 35% dos taxa, e os caméfitos, com 30%. Seguem-se os hemicriptófitos
com 22% dos taxa. Finalmente aparecem os terófitos e os criptófitos (geófitos), com
7% e 5%, respectivamente. Na associação Rubio longifoliae-Coremetum albi, dominam
os caméfitos com 36% dos taxa. Os fanerófitos e os hemicriptófitos apresentam
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percentagens semelhantes (26% e 25%). Os terófitos e os criptófitos (geófitos) são
novamente, os menos representativos, com 8% e 5%, respectivamente.

5.2.5.2. Aspectos da Conservação (Duna Verde)

Nos inventários analisados, para estas comunidades da duna verde, foram
encontradas várias espécies importantes para a conservação.

Destaca-se a ocorrência, em ambas as comunidades, de Thymus camphoratus -
taxa prioritário do anexo II, presente no anexo IV da Directiva Habitats, e no anexo I da
Convenção de Berna, com o estatuto de Praticamente Ameaçado (NT) (Listas
Vermelhas da IUCN), em 10 inventários de Osyrio quadripartitae-Juniperetum

turbinatae e 7 de Rubio longifoliae-Coremetum albi - e a Santolina impressa, espécie
com o estatuto Pouco Preocupante (LC) (Listas Vermelhas da IUCN), constante dos
anexos II e IV da Directiva Habitats, em 4 e 3 inventários, respectivamente. A Herniaria

maritima, listada nos anexos II e IV da Directiva Habitats, e anexo I da Convenção de

Berna, e a Biscutella sempervirens subsp. vincentina (anexos II e IV da Directiva

Habitats), ambas com estatuto IUCN de Vulnerável (VU), estão presentes em 1
inventário da associação Osyrio quadripartitae-Juniperetum turbinatae, cada.

Em acréscimo, assinalam-se na duna verde, espécies importantes para a
conservação por constituirem parentes selvagens de espécies alimentares,
designadamente Daucus carota (subsp. halophilus) (Pouco Preocupante: LC) e Olea

europaea (var. sylvestris) (DD: Informação Insuficiente).

As dunas estabilizadas são frequentemente utilizadas para a construção de
parques de estacionamento, ou até estradas, o que as torna altamente vulneráveis aos
impactos das actividades turísticas (sensu Wilson et al., 2005). Refira-se ainda que foi
encontrado a exótica invasora Carpobrotus edulis, em 28 inventários.

A área da vegetação espontânea das dunas verdes em Portugal, em grande
parte tem sido ocupada por plantações florestais, muitas das quais intensivas, como
Pinus sp., Acacia sp. e Eucaliptus sp.. De facto, assinalou-se a presença da invasora
Acacia saligna e de Pinus pinaster em vários inventários. Desde há décadas (por
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exemplo no arco Tróia-Sines) estas têm sido implementadas, nalguns casos
substituindo totalmente a vegetação natural, ou comprometendo seriamente a sua
capacidade de recuperação. Embora plantados, os pinhais de Pinus pinaster (e de Pinus

pinea L.) sobre dunas, são classificados como habitat prioritário da Rede Natura 2000,
com o código *2270, o que tem suscitado controvérsia. Parte da comunidade científica
portuguesa considera estes pinhais introduzidos e de proveniência incerta.

No presente trabalho, foram consultados vários estudos focados nas
comunidades litorais de Juniperus turbinata subsp. turbinata (Costa et al., 1994, 2000;
Neto, 2002; Neto et al., 2004).

A oligotrofia das areias, e as dificuldades intrínsecas da reprodução por
semente do Juniperus turbinata subsp. turbinata (uma característica do género
Juniperus) (Van Auken et al., 2004; Loureiro et al., 2007; Tigabu et al., 2007), e o facto
de, perante as actuais condições climáticas, o taxon provavelmente não conseguir
atingir o seu estado ecológico óptimo (praticamente apenas se propagando por
reprodução vegetativa através da raiz), conferem-lhe muito baixa resiliência. Assim,
qualquer distúrbio suficientemente forte para destruir um indivíduo ou afectar o seu
sistema radicular, terá impactos acentuados na população de Juniperus turbinata

subsp. turbinata, comprometendo a sua recuperação e a integridade da própria
comunidade vegetal.

As comunidades Mediterrânicas de Osyrio quadripartitae-Juniperetum

turbinatae, dominantes nas dunas verdes, integram-se na “Rede Natura 2000”, no
habitat prioritário com o código *2250 (EUNIS 2002: B1.6/P-16.27; Paleartic 2001:
16.27; Corine Land Cover: 3.1.1.p.p.), subtipo 2250pt1, e a designação “* Dunas litorais

com Juniperus spp.”, “Dunas e paleodunas com matagais de Juniperus turbinata subsp.
turbinata” (“* Litoral dunes with Juniperus sp.”, “Dunes and paleo-dunes with tickets of

Juniperus turbinata subsp. turbinata”, em Inglês) (ALFA, 2006; ICNB, 2006).

Apresenta-se a tabela sintética das comunidades da duna verde estudadas
(zimbrais e camarinhais) (tabela 13).
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Tabela 13. Tabela sintética das comunidades da duna verde (zimbrais e camarinhais) de Portugal
continental.
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Capítulo 6 – Análises Individuais por Comunidade

6.1. Coberturas, Óptimo Ecológico e Fidelidade ao Substrato

No que se trata de percentagens de cobertura, óptimo ecológico, fidelidade ao
substrato psamófilo e endemicidade, no presente trabalho analisaram-se
estatisticamente as comunidades dominantes do sector de transição praia média-alta,
praia alta, duna branca e duna cinzenta. Não foram analisadas as comunidades das
clareiras das dunas cinzentas, nem os inventários das dunas verdes.

Nas análises efectuadas foram considerados os taxa (assinalados com um “+”
após o número de ordem, em 4.1.1. Elenco Florístico) ocorrentes nos inventários das
associações analisadas em Martins et al. (2013), Martins et al., (2014a) e Martins et al.
(2014b). Os resultados para as percentagens de cobertura são sintetizados no quadro
8.

Quadro 8. Percentagens médias de cobertura, totais, por óptimo ecológico e fidelidade ao substrato das
diferentes comunidades estudadas.

Comunidade Coberturas c.m.t. c.t.o. c.t.e. c.t.p. c.t.i
Honkenyo-Euphorbietum peplis 25,8 7,1 85,7 14,3 -
Salsolo kali-Cakiletum aegyptiacae 19,1 30 100 - -
Euphorbio paraliae-Elytrigietum boreoatlanticae 54,7 16 84 16
Elytrigietum junceo-boreoatlantici 41,9 29 86 5 9
Otantho maritimi-Ammophiletum australis 86,9 23 63 16 21
Loto cretici-Ammophiletum australis 84,7 19 67 15 18
Iberidetum procumbentis 113,4 43 28 16 56
Armerio welwitschii-Crucianelletum maritimae 67,2 59 59 22 19
Artemisio crithmifoliae-Armerietum pungentis 124,4 49 59 25 16

c.m.t.: coberturas médias totais; c.t.o.: coberturas por taxa exclusivos, com óptimo na associação;
c.t.e.: coberturas por taxa exclusivamente psamófilos; c.t.p.: coberturas por taxa preferencialmente
psamófilos: c.t.i.: coberturas por taxa indiferentes ao substrato.

Em geral, verifica-se um crescimento gradual das coberturas médias totais, ao
longo do gradiente dos sectores transição praia média-alta, praia alta, duna branca até
à duna cinzenta, com 26%, 55%, 87% e 113% para as associações Eurossiberianas, e
19%, 42%, 85% e 124% para as Mediterrânicas. O maior aumento de cobertura entre
comunidades vizinhas dá-se entre a praia alta e a duna branca nas comunidades
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Mediterrânicas (43%), e o menor entre a transição praia média alta e praia alta (23%),
logo seguido pela diferença entre a duna branca e a duna cinzenta (26%) (Martins et

al. 2013, Martins et al., 2014a).

A amplitude da variação total da cobertura entre os diferentes sectores é
superior nas associações Mediterrânicas com 105% vs. 85% para as Eurossiberianas.
Apenas a comunidade da duna cinzenta Mediterrânica apresenta maior cobertura do
que a sua homóloga Eurossiberiana (124% vs. 113%) (Martins et al., 2014a).

As comunidades de praias e dunas brancas são colonizadas principalmente por
formações menos biodiversas e dominadas por espécies de ampla distribuição e
dispersão pelo mar (Martins et al., 2014a). O crescimento progressivo nas coberturas
médias totais, desde a praia até ao interior, pode ser determinado pelos factores
ambientais, como a alta mobilidade das areias, a maior influência do spray marítimo e
a penetração da água do mar. (op. cit): “Na duna cinzenta, há uma melhoria das

condições gerais ambientais para a vida das plantas, resultando em taxas de cobertura

superiores. Por outro lado, a termicidade superior no Sul, pode determinar as taxas de

cobertura globais mais baixas nestes sectores da praia”.

No que respeita ao gradiente Norte-Sul, embora nos sectores de transição praia
média-alta e na praia alta, as coberturas médias e o número de taxa sejam inferiores
nas respectivas associações Mediterrânicas, quando comparadas com as
Eurossiberianas, a percentagem média de cobertura por taxa que apresentam o seu
óptimo nestes ecossistemas é superior na associação Mediterrânica (na transição praia
média-alta, 30% de cobertura na associação Mediterrânica e apenas 7,1% na
Eurossiberiana; e na praia alta, 29% no Sul e apenas 16% no Norte). A duna branca
apresenta já um valor superior de cobertura por espécies com o seu óptimo neste
ecossistema, no Norte (23% na associação Eurossiberiana e 19% na Mediterrânica)
(Martins et al., 2013).

Nas comunidades das dunas cinzentas estudadas os valores médios de
cobertura total são mais elevados na associação Mediterrânica (apesar do número de
taxa ser inferior), seguindo-se a do Norte, e só depois a associação de transição
(124,4%, 113,37 % e 67,23%, respectivamente). No entanto, a percentagem de taxa
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com o seu óptimo ecológico nestas comunidades, é superior na associação de
transição, seguida da Mediterrânica e só depois pela Eurossiberiana (59%, 49% e 43%,
respectivamente) (Martins et al., 2013).

Globalmente, a cobertura por taxa psamófilos é mais baixa no Norte do que no
Sul (Martins et al., 2013).

A análise da exclusividade, ou preferência, por substrato psamófilo, mostrou
que todas as espécies da associação Mediterrânica do sector de transição praia média-
alta são exclusivas de substrato psamófilo (100%). No caso da comunidade
Eurossiberiana, decresce a exclusividade para 85,7% de cobertura por taxa psamófilos,
embora os restantes 14,3% sejam cobertos por taxa que preferem este substrato.

Como seria de esperar, também a praia-alta apresenta valores bastante
elevados de cobertura por taxa psamófilos (86% de exclusivos psamófilos e 5%
preferenciais na comunidade Mediterrânica e 84% de exclusivos psamófilos e 16% de
preferenciais na Eurossiberiana). Na duna branca, embora aumente a diversidade
específica (8,7% no Sul e 8,1% no Norte), decresce ligeiramente a cobertura por
espécies exclusivamente psamófilas, embora com valores bastante similares nas duas
associações estudadas (67% exclusivas e 15% preferenciais no Sul; 63% e 16%
respectivamente, no Norte).

Quando se analisam os valores das dunas cinzentas observa-se que continua a
haver um decréscimo nos valores de cobertura por taxa exclusivos psamófilos. A
associação Eurossiberiana, apesar de possuir um número médio de taxa de 16,2,
apresenta uma cobertura de apenas 28% de espécies exclusivas psamófilas e 16% de
preferenciais, sendo a associação, entre todas as analisadas, com menor percentagem
de exclusivas psamófilas. Tanto a associação de Transição como a Mediterrânica,
apresentam valores mais elevados, de 59% (com 22% e 25% de cobertura por taxa

preferenciais, respectivamente).
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6.2. Taxas de Endemicidade

As taxas de endemismo foram estudadas tendo em conta o seu estatuto dentro
das “fronteiras políticas”, diferenciadas em taxa endémicos da Europa, endémicos da
Península Ibérica (Portugal e Espanha) e endémicos de Portugal.

A análise dos inventários do habitat “1210 - vegetação anual das zonas de

acumulação de detritos pela maré”, que ocupa o sector de transição praia média-alta,
assim como das zonas planas da praia alta, mostraram que aqui não ocorrem
endemismos (Martins et al., 2013). Apresentam-se de seguida, os resultados obtidos
para as taxas de cobertura por taxa endémicos, para os restantes sectores da praia e
dunas analisados (praia alta, duna branca, duna cinzenta) (de acordo com Martins et

al., 2014a).

Quando analisados os inventários das “nebkas” da praia alta referentes ao
habitat “2110 - dunas móveis embrionárias”, verificou-se que, para a associação
Eurossiberiana Euphorbio paraliae-Elytrigietum boreoatlanticae Tüxen in Br.-Bl. &
Tüxen 1952 corr. Darimont, Duvigneaud & Lambinon 1962 nom. mut., a percentagem
de cobertura por endemismos Lusitânicos é de 0,07%, e por endemismos Ibéricos de
1,00%, perfazendo uma endemicidade total de 1,07%. Já a associação Mediterrânica,
Elytrigietum junceo-boreoatlantici J. C. Costa, C. Neto, Lousã, J. Capelo & Rivas-
Martínez 2004, possui uma percentagem de endemismos Lusitânicos de 0,14%, e de
endemismos Ibéricos de 1,03%, resultando numa endemicidade total de 1,17%.

Após a observação dos inventários correspondentes ao habitat “2120 - dunas

móveis do cordão dunar com Ammophila arenaria” (“dunas brancas”)”, denotou-se
que em ambas as associações, Eurossiberiana e Mediterrânica, foram encontradas
percentagens significativas de cobertura por espécies endémicas.

Para a primeira associação, Otantho maritimi-Ammophiletum australis Géhu &
Tüxen 1975 corr. Rivas-Martínez, Lousã, T. E. Díaz, Fernández-González & J. C. Costa
1990., a percentagem de cobertura por endemismos Lusitânicos é de 0,01%, enquanto
que na associação Mediterrânica, Loto cretici-Ammophiletum australis Rivas-Martinez
1965 corr., é de 3,40%. Porém, no que se refere a endemismos ibéricos, a taxa de
cobertura mais elevada refere-se à associação Eurossiberiana, com 6,94% e apenas
0,60% no Sul, o poderá estar ligado à continuidade natural da vegetação do Norte de
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Portugal com as costas do Norte de Espanha (Galiza) e com factores bioclimáticos. A
endemicidade total é de 6,98% para as comunidades de Otantho maritimi-

Ammophiletum australis, e para Loto cretici-Ammophiletum australis de apenas
4.14%.

Analisaram-se os inventários correspondentes às comunidades da duna

cinzenta, habitat prioritário “*2130 - dunas fixas com vegetação herbácea” (“dunas

cinzentas”). Os resultados mostraram que, para as comunidades Eurossiberianas de
Iberidetum procumbentis Bellot 1968, a percentagem de endemismos Lusitânicos é de
1,73%, de endemismos Ibéricos de 32,22%, e de endemismos Europeus de 1,93%,
resultando numa endemicidade total de 35,89%.

No que se refere à associação de transição Eurossiberiana-Mediterrânica
Armerio welwitschii-Crucianelletum maritimae Br.-Bl., Rozeira & P. Silva in Br.-Bl., G.
Br.-Bl., Rozeira & P. Silva 1972, a percentagem de endemismos Lusitânicos é de 7,33%,
de endemismos Ibéricos de 35,18%, e de endemismos Europeus de 0,86%, resultando
numa endemicidade total de 43,37%. Já as comunidades Mediterrânicas de Artemisio

crithmifoliae-Armerietum pungentis Rivas Goday & Rivas-Martínez 1958, mostram
uma percentagem de endemismos Lusitânicos de 10,39%, de endemismos Ibéricos de
33,76%, e de endemismos Europeus de 11,69%, resultando numa endemicidade total
de 55,83%.

Verifica-se que a percentagem de cobertura média total, da associação de
transição Eurossiberiana-Mediterrânica das dunas cinzentas, é a mais baixa (67%)
deste sector. No entanto, os valores de cobertura por taxa endémicos são superiores,
com 65%, seguindo-se a associação Mediterrânica (42%) e só depois a Eurossiberiana
(32%).

De todas as associações estudadas, a menor taxa média de cobertura por
endemismos (a transição praia média alta não apresenta endemismos), encontra-se na
associação Eurossiberiana da praia alta (2%), mas com pequena diferença da
associação Mediterrânica (3%). Como na cobertura total, a amplitude das coberturas
por taxa endémicos, desde a praia alta até às dunas cinzentas, é mais elevada na
associação mediterrânica (39% vs 30%), embora a diferença seja pequena (Martins et
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al., 2014a). Na figura 27, apresenta-se a cobertura total por inventário e a cobertura
total por taxa endémicos, em cada comunidade analisada.

Figura 27. Coberturas totais das diferentes comunidades, nos diversos sectores da praia e dunas
(valor médio da totalidade de inventários analisados por comunidade) (adaptado de Martins et al.,
2014a).
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Os endemismos distribuem-se desigualmente pelas diferentes comunidades e
sectores da praia. A figura 28 compara a proporção ocupada na cobertura total (ET),
por cada tipo de endemismo.

Figura 28. Composição das coberturas por taxa endémicos. ET: cobertura total (ET= EE+EI+EP);
Endemismo Lusitânico (ou Português); EI: Endemismo Ibérico; EE: Endemismo Europeu. (adaptado
de Martins et al., 2014a).

A análise do gradiente que vai desde a praia alta até à duna cinzenta, mostra
que os valores de cobertura por espécies endémicas, aumenta progressivamente
conforme se avança para o interior. Neste gradiente, o menor aumento na
percentagem de cobertura ocorre desde a praia até à duna branca, dando-se um
aumento enorme ao nível da duna cinzenta (com o máximo valor de endemicidade
total, de 55.8%, na associação da duna cinzenta Mediterrânica, seguida pela
associação de transição (43,37%) e Eurossiberiana (35.89%).
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Excepto na duna branca, os valores de endemicidade total são mais elevados
para as comunidades Mediterrânicas. O valor mais baixo é observado na associação da
praia alta Eurossiberiana (1,07%). Na maioria das comunidades os valores mais
elevados correspondem aos Endemismos Ibéricos (EI), sendo a associação de transição
da duna cinzenta a que possui o valor mais elevado (35,18%). A duna branca
Mediterrânica constitui uma excepção, visto o valor de cobertura mais elevado por
taxa endémicos (3,4%) corresponder a endemismos Lusitânicos. Porém, os
endemismos Lusitânicos aparecem quase exclusivamente nas dunas cinzentas, como o
valor mais elevado de 11,69%, na associação Mediterrânica (Martins et al., 2014a) que
também apresenta os valores mais elevados para os endemismos Europeus (11,69%)
(Martins et al., 2103).

Em traços gerais, a endemicidade total, e como visto anteriormente, a riqueza
florística, aumentam gradualmente de Norte para Sul (Martins et al., 2103; Martins et

al., 2014a). Os resultados mostram que as percentagens médias de cobertura por
endemismos Lusitânicos aumentam de Norte para Sul. Os endemismos Ibéricos
atingem o seu máximo na associação de transição da duna cinzenta, embora com
valores bastante similares às comunidades do Norte e do Sul (Martins et al., 2014a). As
comunidades Mediterrânicas contêm o maior número de espécies endémicas,
incluindo os endemismos Lusitânicos, mesmo quando comparadas com outros
sectores do gradiente psamófilo, e neste sentido podem ser consideradas as mais
ameaçadas (Martins et al., 2013).

6.3. Bioindicadores das Dinâmicas Erosivas Litorais

Embora a sucessão de comunidades psamófilas dominantes ao longo do
gradiente psamófilo (de acordo com o esquema apresentado na figura 18) possa ser
ainda encontrado intacta nalgumas localidades da costa portuguesa, uma grande
extensão do geopermasigmetum (Rivas-Martínez, 2005), começando na primeira faixa
de vegetação até à duna verde, sofre processos de fragmentação, depleção e perda de
biodiversidade e estrutura. A principal causa é a erosão dos sectores médio e alto das
praias, cuja perda de materiais origina o estreitamento e diminuição de espessura do
areal (Moreira, 1984).
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Este “emagrecimento das praias” faz com que, muitas vezes seja difícil
interpretar o gradiente zonal, visto que os taxa dos sectores da praia tendem a mover-
se e instalar-se nas dunas primárias (dunas brancas ou móveis). Por vezes, o processo é
tão severo que as dunas brancas avançam para o interior, sobrepondo-se às dunas
penestabilizadas (dunas cinzentas), e a sua vegetação mistura-se. Em situações mais
extremas, até a duna verde pode ser afectada (Martins et al., 2013).

Nas últimas décadas, a erosão foi estudada em várias localidades da costa
portuguesa. Entre outros, refiram-se os trabalhos de Oliveira et al. (1982), Andrade et

al. (1989), Ferreira et al. (1990), Ângelo (1991), Marques (1991), Bettencourt & Ângelo
(1992), Dias & Neal (1992), Ferreira & Dias (1992), Dias et al. (2000), Ferreira (2006),
Mendes & Pinho (2008) e Costa & Pinto (2011).

De um modo geral, os resultados indicam que, combinada a orientação da
costa, a direcção predominante das ondas e a diminuição progressiva da energia das
ondas de Norte para Sul, resultam numa diminuição progressiva da erosão nessa
direcção, excepto para algumas localidades já bem conhecidas e localizadas, como a
Costa da Caparica (Ferreira, 2006). Estes dados vão ao encontro do Relatório de Estado

do Ambiente publicado pelo IA (Instituto do Ambiente) em 2005, onde se conclui que o
poder erosivo é mais intenso nos sectores da costa a Norte da Nazaré, particularmente
entre Espinho e Ovar (que mostram a maior taxa de recuo). De acordo com este
estudo, as taxas médias de recuo vão desde os 0.2 metros/ano até aos 9 metros/ano, e
todos os valores superiores a 1 metro/ano, localizam-se a Norte da Figueira da Foz
(Martins et al., 2014b).

Assim, considerando as características físicas e geográficas da costa continental
portuguesa, a percentagem global de plantas psamófilas exclusivas, encontradas na
duna cinzenta, é esperada ser máxima a Norte de Aveiro (Martins et al., 2013), onde a
erosão marítima é superior (salvo algumas excepções já referidas, como na Costa da
Caparica), diminuindo para Sul. Deverá ser mais baixa nas costas Orientais do Algarve
(Dias & Neal, 1992; EUROSION, 2004; IA, 2005; Ferreira, 2006).
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De facto, entre as comunidades estudadas neste trabalho, a percentagem
média de taxa exclusivamente psamófilos na duna cinzenta é máxima a Norte de
Aveiro, diminuindo para Sul, até ao Algarve onde é mínima (Neto et al., 2010).
Analisando o gradiente zonal, a partir do interior em direcção ao mar, observa-se
também que fortes perturbações nas dunas penestabilizadas e móveis, causadas por
acção humana, têm danificado a integridade das comunidades de plantas e a sua
normal sequência.

Assim, em casos de forte erosão causada pelo mar, a presença de certos taxa

característicos dos sectores com vegetação das praias e das dunas brancas, aparecem
misturados com comunidades empobrecidas das dunas cinzentas. Em tais casos, estes
taxa podem funcionar como bioindicadores de erosão, sendo úteis para entender o
estado de conservação da vegetação em determinada praia, ou do próprio sector da
praia analisado (Martins et al., 2013; Martins et al., 2014b).

Ao longo do geopermasigmetum (Rivas-Martínez et al., 2005), a especialização
das plantas no substrato psamófilo é elevada, e as diferentes comunidades podem ser
claramente identificadas, usualmente não se misturando, a não ser em estreitas áreas
de ecótone (Martins et al., 2013).

Face a processos erosivos severos, frequentemente as areias das praias e a
duna primária avançam para o interior (Psuty & Silveira, 2010), sobrepondo-se às
dunas penestabilizadas. Nesses casos, a sua flora pode-se misturar e coexistir durante
alguns períodos temporais.

Foram analisados 209 inventários, referentes às três comunidades dominantes
nas dunas cinzentas Iberidetum procumbentis Bellot 1968 (Eurossiberiana), Armerio

welwitschii-Crucianelletum maritimae Br.-Bl., Rozeira & P. Silva in Br.-Bl., G. Br.-Bl.,
Rozeira & P. Silva 1972. (transição Eurossiberiana-Mediterrânica), e Artemisio

crithmifoliae-Armerietum pungentis Rivas Goday & Rivas-Martínez 1958)
(Mediterrânica).
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De acordo com o seu ciclo de vida e pertença (óptimo ecológico) a
determinadas associações de plantas, que são características nas praias ou dunas
brancas, os taxa abaixo indicados foram considerados como bioindicadores de erosão
(ver também figura 29).

a. Ammophila arenaria

b. Cakile maritima (subsp. integrifolia e subsp. maritima)

c. Calystegia soldanella

d.  Elytrigia juncea (subsp. juncea e subsp. boreoatlantica)

e. Eryngium maritimum

f. Euphorbia paralias

g. Medicago marina

h. Otanthus maritimus

i. Pancratium maritimum

j. Polygonum maritimum

A capacidade destes taxa enquanto bioindicadores, reside no facto de serem
quase exclusivos da praia alta e dunas móveis. Quando presentes na duna cinzenta, em
elevada cobertura realativamente às situações de meta-estabilidade, constituem
bioindicadores de elevado grau de recuo do litoral arenoso.

No caso de Cakile maritima e Polygonum maritimum, a sua inclusão como
bioindicadores, deve-se ao facto de serem ambas plantas exclusivamente psamófilas
(restritas a praias e dunas arenosas), e naturalmente ocorrentes na primeira faixa
vegetada, correspondente ao sector “transição praia média-alta”. No caso da Cakile

maritima, a sua posição óptima ou óptimo ecológico no gradiente psamófilo, situa-se
precisamente neste sector.
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Figura 29. Bioindicadores de erosão. 1. Ammophila arenaria; 2. Cakile maritima; 3. Calystegia
soldanella; 4. Elytrigia juncea; 5. Eryngium maritimum; 6. Euphorbia paralias; 7. Medicago
marina; 8. Otanthus maritimus; 9. Pancratium maritimum; 10. Polygonum maritimum (adaptado
de Martins et al., 2014b).



229

A Cakile maritima é espécie caracteristica da Cakiletea maritimae e o
Polygonum maritimum característica da Ammophiletea. Ambos os taxa ocorrem nas
associações Honkenyo-Euphorbietum peplis Tüxen ex Géhu 1964 (Eurossiberiana) e
Salsolo kali-Cakiletum aegyptiacae Costa & Mansanet 1981 (Mediterrânica),
esparsamente vegetadas e floristicamente pobres (com uma média de espécies de 5.4
e 4.6, respectivamente), que integram o habitat “1210 - vegetação anual das zonas de

acumulação de detritos pela maré”. Estas comunidades são dominadas por terófitos
halonitrófilos (que toleram a salinidade) pioneiros, como é o caso da Cakile maritima,
dispersados pelo mar, e depositados pela maré alta, na zona de acumulação de
detritos (Primavera). Devido às características intrínsecas desta área da praia
(mobilidade das areias, constante inundação e elevada salinidade), cuja área se
encontra em diminuição nos últimos 20 anos, muitas espécies vivazes não se
conseguem aqui desenvolver.

Assim, quando a Cakile maritima e o Polygonum maritimum são encontradas
num sector mais interior, misturados com as espécies típicas da duna cinzenta, estes
taxa característicos da praia podem ser considerados bioindicadores fiáveis da
ocorrência de dinâmicas erosivas. Por exemplo, em consequência de um rápido e
intenso avanço do mar - como no caso de fortes tempestades que causam o
arrastamento das areias e um profundo avanço das ondas para o interior - ou já
reflectindo o emagrecimento da praia.

A Elytrigia juncea, o Pancratium maritimum e o Eryngium maritimum são
também taxa exclusivamente psamófilos, que ocorrem naturalmente no sector da
“praia alta”, e apresentando o seu óptimo ecológico no gradiente psamófilo neste
sector. No caso do Pancratium maritimum e do Eryngium maritimum, as suas posições
óptimas estendem-se à duna branca.

Nas zonas mais planas da praia alta, a penetração periódica das ondas (em
especial no Inverno), está relacionada com a ocorrência de comunidades de prados
hemicriptofíticos dominados pela Elytrigia juncea (proto-hemicriptófito). As
associações Euphorbio paraliae-Elytrigietum boreoatlanticae Tüxen in Br.-Bl. & Tüxen
1952 corr. Darimont, Duvigneaud & Lambinon 1962 nom. mut. (Eurossiberiana) e
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Elytrigietum junceo-boreoatlantici J. C. Costa, C. Neto, Lousã, J. Capelo & Rivas-
Martínez 2004 (Mediterrânica integram o habitat “2110-dunas móveis embrionárias”.
São dominadas pela Elytrigia juncea (espécie característica); o Eryngium maritimum

(hemicriptófito) e Pancratium maritimum (geófito) ocorrem como espécies
características em ambas as comunidades.

Assim, quando estes taxa aparecem em posições mais interiores, na mesma
área que as espécies características da duna cinzenta, indicam que a água do mar foi
capaz de penetrar nas dunas secundárias, revelando episódios recentes de erosão
marítima.

Relativamente a Otanthus maritimus, Euphorbia paralias, Medicago marina,

Calystegia soldanella e Pancratium maritimum, os três primeiros são taxa caméfitos, a
Calystegia soldanella um proto-hemicriptófito e o último um geófito, constituintes das
“nebkas” (ou dunas embrionárias) da praia alta - que estão na origem a formação das
comunidades da duna branca, dominada por Ammophila arenaria (proto-
hemicriptófito) - todos exclusivamente psamófilos.

O Otanthus maritimus domina nas “nebkas” juntamente com a Ammophila

arenaria, e as restantes são espécies características da classe Ammophiletea com
excepção da Calystegia soldanella que é carcterística da Ammophiletalia, e portanto
características das comunidades dominantes nestes sectores. As associações Otantho

maritimi-Ammophiletum australis Géhu & Tüxen 1975 corr. Rivas-Martínez, Lousã, T.E.
Díaz, Fernández-González & J. C. Costa 1990 (Eurossiberiana) e Loto cretici-

Ammophiletum australis Rivas-Martínez 1965 corr. (Mediterrânica), integram o habitat
“2120 - dunas móveis do cordão dunar com Ammophila arenaria”.

As espécies mencionadas apresentam seu óptimo ecológico nos sectores da
praia alta e duna branca; sendo que tanto a Ammophila como o Medicago marina

aparecem em maior quantidade e tem a sua posição óptima, quando a duna primária
já se encontra formada. Quando encontrados misturados com a flora típica da duna
cinzenta, mostram que a duna primária (ou branca) está a ocorrer numa posição
deslocada, constituindo assim, bioindicadores fiáveis de erosão.
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Como referido anteriormente, a Ammophila arenaria é um colonizador
extremamente eficaz, cujo óptimo ecológico se situa na duna branca (primária ou
móvel), onde a vitalidade da planta é fomentada pelo enterramento e mobilidade do
substrato. Em posições mais interiores, a presença de Ammophila arenaria vai
progressivamente diminuindo, em cobertura e vigor, e surgem outras espécies,
relacionadas com a penestabilização do substrato (Russo et al., 1988). Assim, quando a
planta aparece misturada com as plantas da duna cinzenta, penestabilizada, denota-se
um estado de dinâmica onde a duna branca avançou para o interior, sobrepondo-se às
areias semi-estáveis.

Uma vez que é necessário espaço de acomodação para o funcionamento
normal e contínuo da morfologia da duna branca, sobretudo durante os períodos de
aumento do nível do mar e perda de solo (Psuty & Silveira, 2010), e que este espaço
nem sempre existe, ou que o tempo de acomodação nem sempre é suficiente, a
presença desta espécie constitui um bioindicador inequívoco de recuo da linha
costeira (Martins et al., 2014b).

Em condições de estabilidade, o geopermasigmetum está bem definido, e os
diferentes sectores geomorfológicos da praia e dunas são facilmente identificáveis
(Bird, 1985), apresentando correspondências, facilmente perceptíveis, com os
diferentes tipos ecológicos (Moreira, 1984).

No entanto, perante situações de erosão, a configuração da praia e dunas e a
distribuição das comunidades alteram-se. Em (B) - ver figura 29 -, denota-se o avanço
do mar, e o recuo da linha de costa, resultando no estreitamento do areal da praia e na
movimentação das plantas para o interior. A faixa de vegetação hemicriptófitica
(prados da praia alta com Elytrigia juncea e dunas embrionárias com Ammophila

arenaria) é constringida, sofrendo uma redução na sua área.
Quando a erosão é mais severa (C), a transição praia média-alta e a praia alta, e

a duna branca, praticamente desaparecem. Uma vez que a flora hemicriptofítica tem a
capacidade de acompanhar o movimento das areias para o interior, o sector seguinte
(inshore), onde se desenvolvem as dunas cinzentas, sofre o depósito e acumulação das
areias arrastadas dos sectores anteriores, e a sua flora é sujeita a enterramento.
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Figura 30. Configuração da praia e dunas em condições de estabilidade e quando sujeitas a diferentes
intensidades de erosão marítima. Sectores de acordo com a classificação ecológica de Moreira (1984) [A.
Estabilidade (equilíbrio no balanço sedimentar); B. Erosão moderada (acreção menor que a perda das
areias); C. Erosão severa causada pelo avanço do mar (perda muito superior à acreção, implicando o
recuo da linha de costa)] (adaptado de Martins et al., 2014b).

Devido às características biológicas intrínsecas dos caméfitos (que crescem
mais lentamente), as comunidades da duna cinzenta possuem um tempo de reacção
mais lento do que as da praia e duna branca. Assim, as plantas provenientes das
comunidades dos diferentes sectores podem misturar-se e coexistir no mesmo espaço
durante algum tempo.
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Na maior parte dos casos, as plantas da duna cinzenta acabam por ser
totalmente enterradas, e desaparecem completamente - sobretudo quando não há
espaço de acomodação para as formações dunares no interior (Psuty & Silveira, 2010;
Martins et al., 2014b).

De acordo com as suas especificidades físicas e geográficas, a costa Portuguesa
foi dividida em 5 sectores. De Norte para Sul: A - desde a fronteira com Espanha até
Aveiro e B - de Aveiro até à Figueira da Foz (Iberidetum procumbentis); C - da Figueira
da Foz até Lisboa (Armerio welwitschii-Crucianelletum maritimae); D - de Lisboa até ao
Cabo de São Vicente e E - do Cabo de São Vicente até à fronteira (oriental) com
Espanha, Costa Sul do Algarve (Artemisio crithmifoliae-Armerietum pungentis).

Calcularam-se as percentagens médias de cobertura por taxa (em relação à
cobertura total) com o seu óptimo ecológico nos sectores analisados da praia e duna
instável, encontrados nas comunidades da duna cinzenta. Os resultados mostraram
que os valores mais elevados ocorrem no Norte, na associação Eurossiberiana
Iberidetum procumbentis, decrescendo para Sul.

O valor máximo de 14,9%, foi registado para o sector A (Norte de Aveiro),
descendo para 10,9% no sector B. Os valores continuam a decrescer, para a associação
de transição Eurossiberiana-Mediterrânica Armerio welwitschii-Crucianelletum

maritimae, com 9,6% no sector C. A tendência de decréscimo continua, com a
associação Mediterrânica Artemisio crithmifoliae-Armerietum pungentis, a apresentar
valores de 6,4% na costa Sudoeste (D), e a Costa Sul do Algarve (E) com o valor mais
baixo, de apenas 5,9% (figura 30).
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Figura 31. Percentagens médias de cobertura por bioindicadores das dinâmicas erosivas, encontradas
nos inventários da duna cinzenta, ao longo dos diferentes sectores da costa portuguesa (adaptado de
Martins et al, 2014b).

Os resultados obtidos através da análise dos bioindicadores mostram que, de
um modo geral, de Norte para Sul, há uma tendência para a diminuição da erosão
causada pelas dinâmicas marítimas, com valores máximos no Minho e mínimos no
Algarve. Isto corrobora e valida a hipótese de trabalho: a percentagem global de

plantas psamófilas exclusivas, encontradas na duna cinzenta, é esperada ser máxima a
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Norte de Aveiro […] diminuindo para Sul. Deverá ser mais baixa nas costas Orientais do

Algarve.

6.4. Índice de Resiliência/Vulnerabilidade da Vegetação Extremófila
(ÍndiceR/VVE)

Um planeamento eficaz do uso do solo e das actividades humanas no território
requer o conhecimento e compreensão das formas de distribuição espacial das
comunidades vegetais. Neste contexto, o método fitossociológico para a recolha de
informação é uma ferramenta indispensável (Paiva-Ferreira & Pinto-Gomes, 2002).
Wilson et al. (2005) consideram ser possível medir a vulnerabilidade ecológica de um
ecossistema, a partir do número de espécies endémicas.

A vulnerabilidade pode ser medida de acordo com a intensidade, impacte e
exposição, e de acordo com o grau de ameaça da flora (MacDougall & Loo, 2002;
Andelman & Willig, 2003; McKee, 2004). Desta forma, utilizou-se o número de taxa

ameaçados e respectivos graus de ameaça, para calcular a vulnerabilidade (Wilson et

al., 2005).
A subida do nível do mar, pode ser considerado o factor de base (ou “ultimate

factor”) no aumento da exposição das comunidades psamófilas litorais, conduzindo ao
aumento da sua à vulnerabilidade (Wilson et al., 2005) no caso da erosão costeira
(Martins et al., 2013). A sensibilidade (de uma paisagem ou região costeira) depende
dos seus aspectos físicos (forma e composição) e estrutura ecológica (CCSP, 2009).

Para ultrapassar as dificuldades de não existir um trabalho de referência, como
um Livro Vermelho da Flora (Red Data Book) para Portugal, aceitou-se que, devido ao
seu carácter extremófilo, qualquer taxon endémico psamófilo está intrinsecamente
ameaçado (embora diferentes taxa possam sofrer distintos níveis de ameaça).

Conforme proposto por Wilson et al. (2005), é possível inferir a vulnerabilidade
com base no número de espécies endémicas. Numa adaptação desta premissa, foram
usadas as percentagens de cobertura por espécies endémicas. No mesmo contexto,
considerou-se que a exclusividade de uma espécie num substrato específico ao longo
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de um gradiente zonal (neste caso, os taxa que apenas ocorrem em habitats
psamófilos) constitui um indicador fiável da vulnerabilidade ecológica.

De forma a estudar e entender as tendências entre a resiliência da vegetação e
a sua vulnerabilidade ao longo de diferentes sectores do gradiente, desenvolveu-se e
aplicou-se um novo Índice.

O Índice de Resiliência/Vulnerabilidade da Vegetação Extremófila (ÍndiceR/VVE)
(Extremophile Vegetation Resilience/ Vulnerability Index (IndexEVR/V)) foi criado por
Martins et al. (2013), baseando-se nos trabalhos de Freyer et al. (2000) para a
resiliência, e Wilson et al. (2005) para a vulnerabilidade.

Aplicando-se este índice a flora e vegetação que vivem em habitats sujeitos a
condições ambientais extremas, optou-se pelo termo “Extremófila” que abrange uma
maior gama de factores ambientais, em detrimento do termo “Psamófila” (apenas
referente ao substrato de areias).

A sua fórmula é a seguinte:
Índice de Resiliência/Vulnerabilidade da Vegetação Extremófila (ÍndiceR/VVE)
Extremophile Vegetation Resilience/ Vulnerability Index (IndexEVR/V)

No ÍndiceEVR/V:
R: Resiliência
V: Vulnerabilidade
a: vulnerabilidade à intensidade, impacte e exposição.

O a é igual a i somado a j;

i: intensidade e impacto das actividades turísticas;
j: exposição ao recuo da linha de costa.

b: vulnerabilidade à ameaça. O b é igual a k somado a l;

k: referente aos endemismos;
l: referente à exclusividade da flora em substratos psamófilos.
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Os valores de R, i, j, k e l, variam entre 1 (baixo) e 3 (alto), podendo assumir
todos os possíveis valores decimais intermédios (cada intervalo de classe definido de
acordo com os resultados para diferentes gradientes zonais). As classes possíveis são:
baixo (1), baixo-médio (1.1-1.9), médio (2), médio-alto (2.1-2.9) e alto (3).

6.4.1. Aplicação do ÍndiceR/VVE (IndexEVR/V)

Os resultados mostraram que, no sentido atribuído por Wilson et al. (2005), os
ecossistemas da praia alta e da duna branca, são extremamente vulneráveis à (i)
intensidade (magnitude, frequência e duração dos factores de impacte) e impactes
(efeitos das ameaças) das actividades humanas, designadamente turísticas, sobre a
vegetação. Isto deve-se ao facto de ser nestes sectores da praia que os frequentadores
das mesmas se instalam e passam a maior parte do seu tempo. É também no sector
superior da praia alta e na duna branca, que os restaurantes, parques de
estacionamento e outras infra-estruturas de suporte às actividades turísticas, como
balneários e sanitários, são normalmente instalados (Martins et al., 2013).

É frequente que a duna branca mostre um complexo de trilhos, relacionados
com o acesso às praias. Nalguns locais, a zona de transição praia média-alta, sofre um
impacto (i) médio, de veículos todo-o-terreno e outros. Considerando a
vulnerabilidade (V) baseada no recuo da linha de costa e na erosão das praias, a
exposição (j) (probabilidade de uma área ser exposta à ameaça em determinada altura,
ou o tempo expectável de ser afectada) da praia é máxima, diminuindo ligeiramente
na duna branca e sucessivamente para o interior à medida que aumenta a distância à
frente da praia.

No que se refere à endemicidade (k), a vulnerabilidade (V) é baixa para a praia

alta e para a duna branca. Isto acontece visto a quantidade de endemismos (no
sentido de taxa com áreas de distribuição restritas a um território pouco extenso) ser
baixa, como reflexo da elevada capacidade de disseminação (hidrocoria, anemocoria,
entre outros) da maioria das plantas que colonizam estes sectores do litoral arenoso.
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Contudo, a exclusividade da flora em substrato psamófilo (l), ao longo de todo
o gradiente zonal, é máxima nestas áreas, reflectindo fortes adaptações ecológicas e
uma elevada capacidade para responder a perturbações ambientais.

Os taxa herbáceos que ocorrem nestes sectores, são colonizadores (espécies
oportunistas ou estrategas r), com elevada resiliência (R), sendo capazes de resistir a
impactos negativos, ou rapidamente moverem-se para novas áreas de colonização
(Freyer et al., 2000). Estes prados terofíticos nitrófilos recuperam bem após as
tempestades de Inverno, e suportam facilmente a pressão turística sazonal, visto
possuírem um ciclo de vida anual. Limitados à forma de semente durante as estações
desfavoráveis, e possuindo dispersão hidrocórica marítima, os taxa hemicriptófitos
que colonizam a pós-praia e a duna branca, (como é o caso da Elytrigia juncea e a
Ammophila arenaria subsp. arenaria, proto-hemicriptófitos, cuja semente germina
durante o primeiro ano de vida, florescendo e frutificando a planta durante o
segundo), estão bem adaptadas ao enterramento, e facilmente avançam para o
interior em situações de erosão da praia.

O impacto e intensidade das actividades turísticas (Wilson et al., 2005) na duna
cinzenta podem ser considerados como médios. No Verão, temperaturas superficiais
das areias muito elevadas, fazem-se sentir nas areias das dunas cinzentas, e os turistas
não permanecem naqueles locais por muito tempo. Contudo, os acessos às praias
implicam um certo grau de pisoteio. A abertura desregrada de caminhos causa
fragmentação de habitat, e janelas de oportunidade para a invasão por plantas
ruderais, nomeadamente exóticas.

Por muitos anos, este problema foi praticamente ignorado em Portugal.
Sensivelmente há aproximadamente duas décadas, nalguns locais, e sobretudo em
áreas protegidas, alguns passadiços foram construídos e instalados com sucesso.
Assim, estando mais afastadas do mar, a exposição ao recuo da linha de costa nas
dunas cinzentas, é média, aumentando, contudo, em situações severas de erosão
costeira, em que ocorre transgressão da duna branca para o interior, sobrepondo-se à
duna cinzenta.

A vegetação da duna cinzenta demonstra baixa a média resiliência (R), uma vez
que os caméfitos dominantes nestas comunidades apresentam taxas de crescimento
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lentas, dificultando e atrasando as suas respostas à degradação. Com uma dinâmica
mais lenta (e ciclos de vida mais longos do que a maioria das plantas das dunas), a sua
capacidade de responder rapidamente ao levantamento e movimento da superfície
topográfica, é fraco, tendendo a ser gradualmente enterradas. Até que um novo
equilíbrio ou fase de progressão sejam atingidos, a compreensão e migração das
comunidades de plantas para o interior, continua. Os processos de erosão rápida
causam o aumento da influência directa do mar nas dunas brancas e cinzentas. Na
costa portuguesa, este fenómeno é frequentemente observado, e, em muitos casos, os
dados analisados confirmaram-no.

No Quadro 9, mostram-se os resultados obtidos para a Vulnerabilidade (V)
(desde as praias, até às dunas cinzentas), baseadas no seu grau de ameaça
(endemicidade (k) e exclusividade da flora em substrato psamófilo (l)).

Quadro 9. Vulnerabilidade (V) baseada no estatuto de ameaça (grau de endemismo e exclusividade da
flora em substrato psamófilo) para os sectores estudados das praias e dunas. [Indicadores do Estatuto
de ameaça: a) Grau de endemismo; b) Exclusividade da flora em substrato psamófilo (Ps+Pr). Substrato
óptimo: Ps: plantas exclusivamente psamófilas (restritas a praias e dunas arenosas); Pr: Plantas
preferencialmente psamófilas (mas que também colonizam outro tipo de habitats)].

Indicadores do Estatuto
de Ameaça

Distribuição das
comunidades

Sector Psamófilo
Transição

praia média-
alta

Praia
alta

Duna
branca

Duna
cinzenta

a) Grau de endemismo Eurossiberiana
Transição
Mediterrânica

0
-
0

1,07
-

1,17

6,98
-

1,14

35,89
43,37
55,83

b) Exclusividade da flora
em substrato psamófilo
(Ps+Pr).

Eurossiberiana
Transição
Mediterrânica

100
-

100

100
-

91

79
-

82

44
81
84

A aplicação do ÍndiceR/VVE, às comunidades psamófilas estudadas, é mostrada
no Quadro 10. Procurou-se encontrar os valores de referência para o país, a partir dos
inventários analisados. Para os intervalos das classes, apenas se usaram os valores
intermédios de 1.5 e 2.5.

O ÍndiceR/VVE mostra um balanço positivo para a maioria dos sectores da praia
analisados. Assim, a zona de transição praia média-alta apresenta um valor médio de
1.33, e a praia alta, um valor ligeiramente inferior, de 1.26. Nestes sectores, a
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Resiliência é superior à Vulnerabilidade. São, portanto, as áreas menos sensíveis em
termos das comunidades vegetais que nela podem ocorrer, e as que mais facilmente
recuperam perante o distúrbio.

Estes resultados justificam-se através da compreensão dos ciclos de vida anuais
dos taxa que compõem as comunidades das zonas de transição praia média-alta e
praia alta, que completam o seu ciclo de vida na estação favorável, após o Verão,
coincidindo com a diminuição ou cessar da pressão turística, e antes das tempestades
de Inverno-Primavera.

Quadro 10. Resiliência/Vulnerabilidade da Vegetação Extremófila para a vegetação psamófila da
costa portuguesa. De acordo com a fórmula:

Resiliência e
Vulnerabilidade

Sector Psamófilo
Transição

praia média-
alta

Praia alta Duna branca Duna cinzenta Duna verde

R Alto 3 Alto 3 Médio-Alto 2.5 Baixo-Médio
1.5

Baixo 1

a) i

j

Médio 2

Alto 3

Alto 3

Alto 3

Alto 3

Médio-Alto 2.5

Médio 2

Médio 2

Alto 3

Baixo-
Médio

1.5

b) k

l

Baixo 1

Alto 3

Baixo 1

Alto 3

Baixo-Médio
1.5

Alto 3

Alto 3
Médio 2

Médio 2
Baixo-
Médio

1.5

V total (a+b) Médio 2.25 Médio
2.375

Médio 2.5 Médio 2.25 Médio 2

R / V final 3 / 2.25 =
1.33

3 / 2.375
= 1.26

2.5 / 2.5. = 1 1.5 / 2.25 =
0.67

1 / 2 = 0.5

Positivo positivo positivo
(equilíbrio)

negativo negativo

• Resiliência (R) (sensu Freyer, 2000);
• Vulnerabilidade (V)

a: Vulnerabilidade à intensidade, impacto e exposição. O a é igual a i somado a j; i: intensidade
e impacto das actividades turísticas; j: exposição ao recuo da linha de costa.

b: Vulnerabilidade à ameaça. O b é igual a k somado a l; k: referente aos endemismos; l:
referente à exclusividade da flora em substratos psamófilos.



241

Na duna branca, R e V igualam-se, ou seja, o valor médio obtido de 1 reflecte
uma situação de equilíbrio. Os colonizadores típicos deste sector possuem uma
capacidade de reacção rápida, facilmente se restabelecendo após a perturbação, e
estando bem adaptados à mobilidade das areias.

Na duna cinzenta, o balanço é negativo (0.67), o que se deve principalmente à
menor capacidade de reacção da vegetação (essencialmente constituída por flora
camefítica) às perturbações ambientais.

Os valores mais baixos (0.5) podem-se encontrar na duna verde, dominada por
fanerófitos, constituindo um tipo de ecossistema extremamente sensível e pouco
resiliente, principalmente devido à dominância de Juniperus turbinata subsp.
turbinata, taxon que nas actuais condições climáticas apresenta baixas taxas de
sucesso na germinação por semente, tornando praticamente inviável a sua
recuperação a partir do banco de sementes, após significativas perturbações do
habitat.

Os resultados obtidos pela aplicação do índice O ÍndiceR/VVE às comunidades da
duna cinzenta, classificadas como prioritárias da Rede Natura 2000, revelam um
elevado interesse para a conservação, pois possuem o número mais elevado de taxa

endémicos e as maiores percentagens de cobertura por estes taxa, incluindo
endemismos Lusitânicos com distribuições muito restritas, mesmo quando
comparados com outros sectores do gradiente psamófilo. Ainda assim, a sua resiliência
pode-se considerar média.

No caso da duna verde, o seu elevado valor para a conservação não reside na
endemicidade ou exclusividade no substrato psamófilo, mas sobretudo no facto dos
zimbrais possuírem uma resiliência muito baixa.

Estas características, aliadas aos altos graus de ameaça a que estão sujeitas,
justificam a classificação das comunidades dominantes estudadas das dunas cinzentas

e das dunas verdes, como habitats prioritários da Rede Natura 2000 (ALFA, 2006; ICNB,
2006; Martins et al., 2013; Martins et al., 2014a,b).
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Tendo por base o conhecimento fitogeográfico e geobotânico das comunidades
psamófilas dominantes nas praias e dunas de Portugal, a aplicação do ÍndiceR/VVE, a
situações específicas de ordenamento do litoral pode ser bastante útil.

Por exemplo, o ÍndiceR/VVE pode ser útil na avaliação da localização dos
melhores locais para a instalação de infraestruturas de apoio às actividades de lazer,
como um balneário, ou um restaurante. Numa óptica de gestão e conservação, a
implementação de passadiços sobre as dunas (de modo a evitar o pisoteio), através da
comparação de diferentes possíveis locais, de minorando assim as ameaças sobre os
ecossistemas mais vulneráveis.

A aplicação deste Índice poderá ainda ser usada para estudos de monitorização
a médio e longo prazo, de situações problemáticas como casos de erosão da costa, ou
na avaliação de projectos de restauração da vegetação dunar, entre outros.
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Capítulo 7 – Conclusões e Considerações Finais

7.1. Conclusões

Após o que foi referido anteriormente, com base no reconhecimento da flora e
vegetação do território estudado, justificam-se algumas reflexões e comentários:

1 – O objectivo deste trabalho foi contribuir para o conhecimento das fitocenoses de
praias e dunas litorais, de Portugal continental, com vista à sua conservação e
aplicação no ordenamento sustentado do litoral.

2 – O território estudado de Portugal continental, integra-se juntamente com Espanha,
na Península Ibérica, no extremo Sudoeste da Europa, distribuindo-se pelas regiões
Biogeográficas Eurossiberiana e Mediterrânica.

3 – Existem grandes contrastes estruturais, geográficos e climáticos, entre o Norte e o
Sul de Portugal continental. O Norte apresenta uma paisagem mais acidentada e é
mais pluvioso, e o Sul mais plano com precipitações anuais inferiores a 800 mm.
Maioritariamente, o território apresenta carácter mediterrânico, temperado pelo
efeito amenizador do oceano Atlântico.

4 – De um modo geral, o balanço ecológico das zonas costeiras ao longo da costa
portuguesa, é influenciado por vários rios e estuários, designadamente pela Ria de
Aveiro, estuários do Tejo (que constitui a maior abertura à costa portuguesa e a
segunda na Península Ibérica) e do Sado e a Ria Formosa (Faro).
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5 – O Norte da costa portuguesa é essencialmente baixo e arenoso, exceptuando a
Norte de Espinho, onde, à semelhança do que sucede no Sul da Estremadura, e na
“Costa Vicentina”as rochas são de maior dureza, mais altas, acidentadas e irregulares.

6 – Devido à natureza geológica das rochas, correntes de deriva litoral e da intensidade
da erosão marinha, a costa portuguesa apresenta uma configuração tendencialmente
linear.

7 – O litoral português, desde há algumas décadas, sofre erosão acentuada, e uma
tendência generalizada para o recuo da linha de costa. Concorrem factores naturais
como o poder erosivo do mar e a intensidade das correntes marinhas dominantes, e
factores antrópicos, como a edificação desordenada no litoral, a instalação de porões e
a construção de barragens nos rios, que alteram o balanço sedimentar das praias; a
subida do nível médio do mar e o aumento da frequência de tempestades em
consequência das alterações climáticas; etc.).

8 – Na costa portuguesa distinguem-se quatro tipos principais de costa: as praias
arenosas (e dunas), as falésias, as zonas húmidas litorais (estuários, deltas e lagunas) e
as costas artificializadas. Neste trabalho estudaram-se apenas as comunidades das
praias arenosas e dunas costeiras, geralmente formadas em linhas de costa brandas,
arenosas, de cascalho ou godo, menos resistentes à erosão do que as costas rochosas.

9 – A incidência de nevoeiros estivais no litoral arenoso influencia a distribuição da
flora e vegetação, fornecendo água ao solo no período do ano de maior carência. A
análise conjunta das cartas “Biogeográfica de Portugal” e “de Incidência de Nevoeiros
Estivais” permite verificar que os territórios biogeográficos litorais definidos com base
florística possuem grandes afinidades com a distribuição dos nevoeiros estivais.
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10 – A Geografia Física analisa os recursos e riscos naturais, de forma a compreender a
complexidade do território natural. A relação entre as Ciências da Vegetação e a
Geografia manifesta-se sobretudo na Biogeografia, ramo tradicional da Geografia
Física. Neste sentido, a Geobotânica, que investiga os recursos florísticos, constitui
uma das ferramentas científicas da Geografia para o ordenamento do território.

11 – Os estudos fitossociológicos possuem elevado interesse em conservação e gestão
da natureza e biodiversidade. A utilização da Fitossociologia num trabalho geográfico
justifica-se através da Sinfitossociologia, Geossinfitossociologia e Bioclimatologia, cujo
conteúdo se encontra muito próximo da Geografia.

12 – Algumas previsões indicam que a Península Ibérica será uma das regiões
europeias mais afectada pelas mudanças climáticas (podendo sofrer um aumento
médio da temperatura até 6 graus superior à restante Europa, a diminuição da
precipitação média, e, o aumento dos episódios de chuvadas intensas e destruidoras).
Os impactos das alterações climáticas nos ecossistemas naturais, incluindo a perda de
biodiversidade, e consequentes efeitos sociais e económicos, tenderão a piorar nas
próximas décadas.

13 – Devido à posição espacial que ocupam na interface entre o mar e a terra, as áreas
costeiras são complexas e vulneráveis a processos de degradação, alguns irreversíveis.
Prevê-se que a subida do nível do mar irá afectar as regiões costeiras através da perda
de território, recuo da linha de costa, aumento das cheias e tempestades e intrusão de
água salgada nos aquíferos de água doce.

14 – Os ecossistemas de praia e dunares, psamófilos, são maioritariamente
constituídos por plantas e comunidades preferenciais ou exclusivas de solos arenosos.
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15 – A distribuição da flora e vegetação desde o mar até às dunas interiores é
determinada por factores abióticos (e.g. mobilidade das areias, temperatura,
salinidade do solo), de intensidades variáveis ao longo dos gradientes ambientais
estabelecidos em função da distância ao mar.

16 – Os gradientes ambientais e a geomorfologia (baseada nas formas dominantes,
dimensão do material acumulado e posição geográfica relativamente ao mar),
motivam a ocorrência de diferentes ecossistemas. O diâmetro e a mobilidade das
partículas arenosas, os níveis de carbonato de cálcio, a salsugem e o pH, diminuem
progressivamente para o interior, enquanto que os teores de matéria orgânica e a
disponibilidade de azoto aumentam.

17 – Em condições de estabilidade geomorfológica, ocorre um gradiente zona bem
definido, e distinguem-se diferentes sectores da praia, nomeadamente a pré-praia,
praia baixa, praia média e praia alta, sendo que a 1ª faixa de vegetação psamófila se
situa na zona de transição praia média-alta. Seguem-se a duna branca, a duna cinzenta

e a duna verde. O geopermasigmetum litoral constituído pelos ecossistemas que
ocorrem desde a transição praia média-alta, até à duna cinzenta, é seguido pela série
psamófila litoral (do Juniperus turbinata subsp. turbinata) na duna verde. Estes
ecossistemas o biogeossistema - “ecossistemas de praia e dunas litorais”, que recebem
a influência directa dos ventos marinhos e da salsugem, os quais foram estudados no
presente trabalho.

18 – As fitocenoses das praias e dunas litorais constituem habitats psamófilos sujeitos
a condições climáticas extremas e adaptados a condições ambientais muito
específicas, cujos serviços ecológicos são ainda pouco reconhecidos e valorizados pela
sociedade. No entanto desempenham um papel vital na resiliência e vitalidade dos
serviços sociais e ecológicos costeiros, na manutenção da biodiversidade, retenção da
água subsuperficial, construção e fixação das dunas.
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19 – A vegetação psamófila é crucial na protecção, integridade e resiliência dos
sistemas litorais, defendendo-os de desastres naturais como as tempestades. A
ausência ou degradação destas comunidades fomenta o aumento da erosão das
dunas, a diminuição da estabilidade das estruturas geomorfológicas costeiras, a
invasão de territórios continentais pelo avanço dos cordões dunares e areias eólicas
para o interior, e situações de recuo acentuado da linha de costa.

20 – A compreensão da distribuição dos endemismos, pode constituir uma ferramenta
útil para a identificação de áreas com interesse para a conservação, consideradas
insubstituíveis. O maior número de endemismos ocorre na duna semi-fixa (duna
cinzenta). O maior número de espécies exclusivas de areias e consideradas raras,
ocorre na duna móvel (duna branca).

21 – A região Mediterrânica da costa portuguesa situa-se no hotspot de Biodiversidade
da Bacia Mediterrânica (Mediterranean Basin), essencialmente ocupado por vegetação
esclerófila, semi-árida e costeira. A percentagem de endemicidade do hotspot da Bacia
Mediterrânica é elevada (52%), e a costa ocidental da Península Ibérica possui
significativa importância, visto ser o único território litoral de clima mediterrânico na
Europa, pertencente à região Biogeográfica Mediterrânica, com exposição ao
Atlântico.

22 – Visto as áreas costeiras constituirem os principais destinos turísticos na Europa, a
biodiversidade das áreas costeiras encontra-se ameaçada pelas actividades antrópicas,
sofrendo pressões crescentes, derivadas da urbanização do litoral, construção de
resorts e outras infraestruturas, aumento do pisoteio e poluição, que provocam
fragmentação, isolamento e destruição das comunidades. Os taxa endémicos são
particularmente vulneráveis a estas perturbações.
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23 – A organização interna das comunidades dos sistemas dunares é determinada por
processos específicos, mediados por distúrbios naturais e antrópicos. Assim, o uso de
bioindicadores permite identificar e hierarquizar as diferentes pressões, e, avaliar a
situação das dinâmicas costeiras e o estado de conservação/perturbação da
vegetação.

24 – De acordo com vários autores, a perda de diversidade dos sistemas biológicos
está a ocorrer no último século, a uma velocidade muito superior à dos anteriores. As
alterações climáticas são indissociáveis do fenómeno, manifestando-se na modificação
dos valores médios de incidência de factores climáticos determinantes no crescimento
e sobrevivência das plantas (como a temperatura e a precipitação) e na alteração da
sua variabilidade (variância e/ou distribuição).

25 – Prevê-se o aumento das secas no Mediterrâneo e a amplificação das precipitações
extremas nas latitudes do Norte. A capacidade adaptativa das plantas e ecossistemas
poderá ser excedida em várias regiões. Por exemplo, a fenologia será largamente
afectada por alterações nos valores médios das variáveis climáticas.

26 – Os inventários analisados (601) e correspondentes associações de plantas do
biogeossistema I “Ecossistemas de Praia e Dunas Litorais, Sujeitos à Influência Directa
dos Ventos Marinhos e da Salsugem”, permitiram obter um elenco florístico de 225
taxa da flora vascular, e 2 taxa da flora não vascular (líquenes).

27 – Os taxa vasculares estão repartidos por 156 géneros. A frequência de géneros
com 5 e com 4 taxa é de 3 (1,92%) cada, com 3 taxa de 6 géneros (3,85%), com 2 taxa

de 38 (24,3%) géneros, e a maioria dos géneros, 106 (67,95%), são representados por
apenas 1 taxa.
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28 – No total, ocorrem 48 famílias. Predomina a família POACEAE com 26 (11,6%) dos
taxa, logo seguida da ASTERACEAE com 25 (11,11%) e da FABACEAE com 24 (10,7%).
Destaca-se a abundância de géneros em 2 famílias, que possuem 21 géneros
(ASTERACEAE e POACEAE). Apenas 1 família possui 12 géneros (FABACEAE), e 2
possuem 10 (APIACEAE e BRASSICACEAE). A maior parte das famílias (27) apresenta
apenas 1 género.

29 – Em termos de estatuto taxonómico, a grande maioria dos taxa são nativos (não
endémicos), 77%. A percentagem de endemismos é significativa, 18% (distribuindo-se
por 10% taxa endémicos de Portugal Continental, 6 % taxa endémicos da Península
Ibérica, e 2% taxa endémicos da Europa). Ocorrem ainda 5% de plantas exóticas.

30 – Existem 24 taxa (10,7% do total) com especial interesse para a conservação,
inscritos na Convenção de Berna, Directiva Habitats, e/ou listados nas Listas Vermelhas

da IUCN.

31 – Segundo as normas de avaliação da IUCN, em 24 taxa assinalados nas Listas
Vermelhas da IUCN, 1 taxon encontra-se Ameaçado (EN), 5 taxa são Vulneráveis (VU),
2 taxa estão Praticamente Ameaçados (NT), 13 possuem o grau de ameaça Pouco
Preocupante (LC), e para 3 taxa a Informação é Insuficiente (DD). Observa-se que 11
taxa possuem a sua área de distribuição natural restrita à EU 27, sendo endémicos de
parte ou da totalidade deste território. Verifica-se também que 11 taxa constituem
Parentes Selvagens de Espécies Cultivares (de Interesse Alimentar).

32 – Verifica-se que 13 taxa (5,8% do total) estão abrangidos pela Directiva Habitats,
Anexos II e IV, incluindo 3 espécies prioritárias (*) do Anexo II, e que 1 taxon vem
referido no Anexo V da Directiva. Entre os taxa listados na Directiva Habitats, 7 taxa

(3,1% do total) são também mencionados no Anexo I da Convenção de Berna.
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33 – Entre os taxa alóctones ou exóticos (A - Alien) em Portugal continental (5,3% do
total do elenco florístico), 7 taxa são considerados Invasores (INV – Invaders) (3,1% do
total). Pelo menos 4 destes taxa outros foram introduzidos intencionalmente, para fins
ornamentais e/ou para o controlo da erosão de dunas costeiras e/ou taludes. Observa-
se que 6 destes taxa Invasores apresentam as dunas costeiras como habitat
preferencial (de invasão). Os seus principais impactos são o desenvolvimento de
povoamentos densos que dificultam ou impedem o crescimento da vegetação nativa, a
produção de folhada que altera a composição e microbiologia do solo, a diminuição do
fluxo das linhas de água, a acidificação do solo, a toxicidade e potencial alergénico para
os mamíferos, a diminuição da produtividade agrícola, e os custos elevados das
metodologias de controlo.

34 – A análise dos tipos fisionómicos demonstrou que predominam os terófitos (32%),
os hemicriptófitos (26%), e os caméfitos (19%). Os fanerófitos representam 17%, os
criptófitos 5% e os epífitos 1%, do total do elenco florístico.

35 – A maior parte dos taxa florescem desde o princípio da Primavera até meio do
Verão. Abril apresenta valores bastante elevados (14,7%), e atingindo-se o pico de
floração em Maio com 17%, observando-se um ligeiro decréscimo para Junho (16,4%).
Seguem-se Julho e Março. As épocas de Outono-Inverno são as menos significativas.
No entanto estes resultados foram calculados com base na bibliografia e informação
constante nas floras, sendo que para algumas espécies, poderão estar enviesados,
visto as suas épocas de floração estarem a mudar, em resposta às alterações
climáticas.

36 – No que se refere às preferências ecológicas pelo substrato, verifica-se que 37%
dos taxa que constituem o elenco florístico, são psamófilos e que 18% preferem este
tipo de substrato. No entanto, a maior percentagem, 45%, corresponde a taxa

indiferentes ao tipo de substrato.
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37 – Identificaram-se os principais tipos de vegetação ocorrentes ao longo do
gradiente psamófilo de praias e dunas do biogeossistema I, em condições de
estabilidade, correspondentes associações fitossociológicas e sua correspondência
(quando existente) com os habitats da “Rede Natura 2000”. Entre estes, 2 habitats e 4
associações são considerados prioritários (comunidades dominantes da duna cinzenta

e da duna verde).

a) Comunidades halonitrófilas anuais, dominada por terófitos e hemicriptófitos
(Transição Praia Média-Alta) (“vegetação anual das zonas de acumulação de detritos

pela maré”)

a.1) (1210) Honkenyo-Euphorbietum peplis Tüxen ex Géhu 1964

a.2) (1210) Salsolo kali-Cakiletum aegyptiacae Costa & Mansanet 1981

b) Comunidades de hemicriptófitos, dominadas por Elytrigia juncea subsp.
boreoatlantica (Praia Alta) (“dunas móveis embrionárias”)

b.1) (2110) Euphorbio paraliae-Elytrigietum boreoatlanticae Tüxen in Br.-Bl. &
Tüxen 1952 corr. Darimont, Duvigneaud & Lambinon 1962 nom. mut.

b.2) (2110) Elytrigietum junceo-boreoatlantici J. C. Costa, C. Neto, Lousã, J.
Capelo & Rivas-Martínez 2004

c) Comunidades de hemicriptófitos, dominadas por Ammophila arenaria subsp.
arundinacea (Dunas Embrionárias e Dunas Brancas) (“dunas móveis do cordão dunar

com Ammophila arenaria” (“dunas brancas”)”)

c.1) (2120) Otantho maritimi-Ammophiletum arundinaceae Géhu & Tüxen 1975

c.2) (2120) Loto cretici-Ammophiletum arundinaceae Rivas-Martínez 1965 corr.
Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002
nom. mut. prop.
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d) Comunidades de terófitos que ocupam as clareiras da vegetação camefítica (Dunas
Cinzentas (clareiras))

Comunidades não nitrófilas

d.1) (2230) Violo henriquesii-Silenetum littoreae Izco & Guitián 1988

d.2) (2230) Pseudorlayo minusculae-Polycarpetum alsinifolii J.C. Costa, Neto, M.
Martins & Lousã ass. nova hoc loco in PlantBiosystems, 145:1, 91-104, 2011

d.3) (2330) Herniario algarvicae-Linarietum ficalhoanae Díez Garretas 1984

d.4) (2230) Ononido variegatae-Linarietum pedunculatae Díez Garretas, Asensi
& Esteve ex Izco, P. & J. Guitián 1988

Comunidades oligotróficas semi nitrófilas
d.5) (2330) Linario polygalyphillae-Corynephoretum canescentis J. Rodriguez,
Ortiz & Pulgar 1988
d.6) (2330) Herniario robustae-Corynepheretum maritimi P. Gomes, P. Ferreira,
Cano & S. Mendes 2006
d.7) (2330) Herniario maritimae-Corynephoretum maritimi P. Gomes, P.
Ferreira, Cano & S. Mendes 2006

e) Comunidades dominantes de caméfitos (Dunas Cinzentas) (“* dunas fixas com

vegetação herbácea (“dunas cinzentas”)”)
e.1) (*2130) Iberidetum procumbentis Bellot 1968
e.2) (*2130) Armerio welwitschii-Crucianelletum maritimae Br.-Bl., Rozeira & P.
Silva in Br.-Bl., G. Br.-Bl., Rozeira & P. Silva 1972
e.3) (*2130) Artemisio crithmifoliae-Armerietum pungentis Rivas Goday & Rivas-
Martínez 1958

f) Vegetação dominada por caméfitos e fanerófitos (Dunas Verdes)
f.1) Rubio longifoliae-Coremetum albi Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Costa,
Castroviejo & E. Valdés 1980
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g) Vegetação dominada por fanerófitos (Dunas Verdes) (“* Dunas litorais com

Juniperus spp.”, “Dunas e paleodunas com matagais de Juniperus turbinata subsp.
turbinata”)

g.1) (*2250, subtipo 2250pt1) Osyrio quadripartitae-Juniperetum turbinatae

Rivas-Martínez ex Rivas-Martínez, Lousã, T.E. Díaz, Fernández-González & J.C.
Costa 1990

h) Comunidade herbácea esciáfila sub-nitrófila que ocupa o sub-bosque e as orlas da
vegetação fanerofítica

h.1) Geranio purpurei-Galietum minutuli Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E.

Valdés 1980

38 – O estudo da vegetação natural permitiu reconhecer 5 classes, 6 ordens, 9
alianças, 1 subaliança e 19 associações.

39 – A primeira faixa de vegetação ocorre na zona de transição praia média-alta, com
duas comunidades, Eurossiberiana - Honkenyo-Euphorbietum peplis, e Mediterrânica
Salsolo kali-Cakiletum aegyptiacae, diferenciadas na área do “Cabo da Roca”. Mostram
estados de conservação desde “médio” até “bom” ao longo da costa portuguesa, mas
a sua área tem diminuído nos últimos 20 anos.

40 – Nas zonas planas da praia alta ocorrem duas comunidades de prados,
Eurossiberiana - Euphorbio paraliae-Elytrigietum boreoatlanticae, e Mediterrânica,
Elytrigietum junceo-boreoatlantici, diferenciadas na área do “Cabo Mondego”.
Possuem estados de conservação variáveis, globalmente “maus” e com níveis
“médios” a “favoráveis” apenas em locais pontuais onde a pressão humana é baixa; a
sua área tem diminuído progressivamente nos últimos 20 anos.

41 – Nas zonas irregulares (nebkas) da praia alta e na duna branca, distinguem-se as
comunidades Eurossiberiana - Otantho maritimi-Ammophiletum arundinaceae e de



254

óptimo Mediterrânico - Loto cretici-Ammophiletum arundinaceae, que se diferenciam
na Figueira da Foz. O seu estado de conservação ao longo da costa Portuguesa é
globalmente “médio” a “mau”, com o melhor estado de conservação, de “médio” a
“bom” nas “Dunas de São Jacinto” (comunidade Eurossiberiana). Tal como nas
comunidades anteriores, a sua área tem vindo a diminuir nos últimos 20 anos.

42 – Na duna cinzenta há três comunidades dominantes: Eurossiberiana - Iberidetum

procumbentis, a Norte da Praia de Quiaios, de Transição Eurossiberiana e
Mediterrânica - Armerio welwitschii-Crucianelletum maritimae, nas dunas
penestabilizadas entre Cascais e a Praia de Quiaios, e Mediterrânica - Artemisio

crithmifoliae-Armerietum pungentis, a Sul do Tejo. Apresentam vários taxa muito
importantes para a conservação, sendo classificadas como habitats prioritários da
“Rede Natura 2000”. Ao longo das últimas duas décadas vem sofrendo declínio, com
um estado de conservação variável entre o “razoável” e “mau”, com excepção das
“Dunas de São Jacinto”, e locais pontuais no arco Tróia-Sines, (e.g. praias da “Lagoa de
Melides” e da “Lagoa de Santo André”).

43 – A duna verde é ocupada pelo “zimbral” (cabeça-de-série) Osyrio quadripartitae-

Juniperetum turbinatae, cuja primeira comunidade de substituição é o “camarinhal”
Rubio longifoliae-Coremetum albi. Estas comunidades distribuem-se a Sul da Figueira
da Foz, sensivelmente desde o “Cabo Mondego” até ao Algarve. São ricas em taxa com
interesse para a conservação, constituindo a associação Osyrio quadripartitae-

Juniperetum turbinatae, um habitat prioritário da “Rede Natura 2000”. O seu estado
de conservação é preocupante, visto a área da vegetação espontânea das dunas
verdes em grande parte ter sido, parcial ou totalmente, ocupada por plantações
florestais.

44 – Ao longo do gradiente dos sectores transição praia média-alta, praia alta, duna

branca e duna cinzenta, há um crescimento das coberturas médias totais (26%, 55%,
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87% e 113% para as associações Eurossiberianas, e 19%, 42%, 85% e 124% para as
Mediterrânicas). O maior aumento dá-se nas comunidades Mediterrânicas entre a
praia alta e a duna branca (43%), e o menor entre a transição praia média alta e praia

alta (23%).

45 – No gradiente Norte-Sul, nos sectores de transição praia média-alta e na praia

alta, as coberturas médias são inferiores nas associações Mediterrânicas. As
percentagens médias de cobertura por taxa com o seu óptimo nestes ecossistemas são
superioras no Sul (na transição praia média-alta, 30%, e na associação Mediterrânica e
7.1% na Eurossiberiana; e na praia alta, 29% no Sul e apenas 16% no Norte). A duna

branca apresenta um valor superior no Norte (23% na associação Eurossiberiana e 19%
na Mediterrânica).

46 – Nas dunas cinzentas, as coberturas médias são mais elevadas na associação
Mediterrânica, seguindo-se a do Norte, e só depois a de transição (124.4%, 113.37 % e
67.23%, respectivamente). A percentagem de taxa com o seu óptimo ecológico nestas
comunidades é superior na associação de transição, seguida da Mediterrânica e só
depois pela Eurossiberiana (59%, 49% e 43%, cada).

47 – Globalmente, a cobertura por taxa psamófilos é mais baixa no Norte do que no
Sul. Em termos de fidelidade ao substrato, todas as espécies da associação
Mediterrânica da transição praia média-alta são exclusivas de substrato psamófilo. Na
comunidade Eurossiberiana, a exclusividade é de 85.7%, e 14.3% da cobertura é por
taxa preferentes. A praia-alta apresenta 86% de cobertura por taxa exclusivos
psamófilos e 5% de preferenciais na comunidade Mediterrânica, e 84% de exclusivos
psamófilos e 16% de preferenciais na Eurossiberiana. Na duna branca, os valores são
de 67% exclusivas e 15% preferenciais no Sul; e 63% e 16%, respectivamente, no
Norte. Na duna cinzenta, a associação Eurossiberiana tem uma cobertura de 28% de
taxa exclusivos e 16% de preferenciais, sendo entre todas as associações analisadas, a
que apresenta menor percentagem de exclusivas psamófilas.
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48 – No que se refere à endemicidade, observou-se que na transição praia média-alta

não ocorrem taxa endémicos. A cobertura por taxa endémicos aumenta
progressivamente ao longo do gradiente mar-interior. O menor aumento na
percentagem de cobertura por endemismos, dá-se desde a praia alta até à duna

branca, dando-se o maior aumento ao nível da duna cinzenta, com o valor de
endemicidade total de 55.8% na associação Mediterrânica, seguida pelas associações
de transição (43.37%) e Eurossiberiana (35.89%).

49 – A endemicidade total aumenta gradualmente de Norte para Sul, incluindo as
percentagens médias de cobertura por endemismos Lusitânicos. Os endemismos
Ibéricos atingem o seu máximo na associação de transição da duna cinzenta. Neste
sector, as comunidades Mediterrânicas possuem o maior número de espécies
endémicas, incluindo endemismos Lusitânicos, podendo ser consideradas as mais
ameaçadas.

50 – A erosão dos sectores médio e alto das praias, origina o emagrecimento das
praias sendo difícil interpretar o gradiente zonal. Em processos muito severos, as
dunas brancas avançam para o interior, sobrepondo-se às dunas cinzentas, e a sua
vegetação mistura-se. Nestes casos, os taxa característicos da duna branca podem
funcionar como bioindicadores de erosão.

51 – Foram seleccionadas como taxa bioindicadores Ammophila arenaria, Cakile

maritima, Calystegia soldanella, Elytrigia juncea, Eryngium maritimum, Euphorbia

paralias, Medicago marina, Otanthus maritimus, Pancratium maritimum e Polygonum

maritimum.

52 – Para o estudo da erosão utilizando os bioindicadores, a costa portuguesa foi
dividida em 5 sectores. A - desde a fronteira com Espanha até Aveiro e B - de Aveiro
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até à Figueira da Foz (Iberidetum procumbentis); C - da Figueira da Foz até Lisboa
(Armerio welwitschii-Crucianelletum maritimae); D - de Lisboa até ao Cabo de São
Vicente e E - do Cabo de São Vicente até à fronteira (oriental) com Espanha, Costa Sul
do Algarve (Artemisio crithmifoliae-Armerietum pungentis).

53 – Os 209 inventários das comunidades da duna cinzenta apresentam o máximo
valor de cobertura por taxa com o seu óptimo ecológico nos sectores da praia ou duna

branca, de 14,9% no sector A (Norte de Aveiro), e 10,9% no sector B. O sector C
apresentou o valor de 9,6%. A tendência de decréscimo manteve-se na costa Sudoeste
(D) com 6,4%, tendo a Costa Sul do Algarve (E) o valor mais baixo, 5,9%. Os resultados
indicam que, de Norte para Sul, há uma tendência geral para a diminuição da erosão,
com valores máximos no Minho e mínimos no Algarve.

54 – De forma a estudar e entender as tendências entre a resiliência da vegetação e a
sua vulnerabilidade desenvolveu-se e aplicou-se o Índice de Resiliência/Vulnerabilidade

da Vegetação Extremófila (ÍndiceR/VVE) (Extremophile Vegetation Resilience/

Vulnerability Index (IndexEVR/V)).

Em que:
R: Resiliência;
V: Vulnerabilidade;
a: vulnerabilidade à intensidade, impacte e exposição.

O a é igual a i somado a j;

i: intensidade e impacto das actividades turísticas;
j: exposição ao recuo da linha de costa.

b: vulnerabilidade à ameaça. O b é igual a k somado a l;

k: referente aos endemismos;
l: referente à exclusividade da flora em substratos psamófilos.
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55 – Os resultados mostraram que os ecossistemas da praia alta e da duna branca são
extremamente vulneráveis (vulnerabilidade baseada na exposição ao recuo da linha de
costa e erosão das praias), à intensidade e impactos das actividades humanas sobre a
vegetação. Diminuem ligeiramente na duna branca e sucessivamente para o interior,
conforme aumenta a distância ao mar. Quanto à endemicidade, a vulnerabilidade é
baixa na praia alta e duna branca. A exclusividade da flora em substrato psamófilo é
máxima nestes sectores. Na duna cinzenta o impacto e intensidade das actividades são
médios, e a resiliência baixa a média.

56 – A aplicação do ÍndiceR/VVE mostra um balanço positivo para a maioria dos sectores
da praia analisados, em que a Resiliência é superior à Vulnerabilidade. A transição

praia média-alta apresenta um valor médio de 1,33, e a praia alta, 1,26. São as áreas
menos sensíveis, e as que mais facilmente recuperam perante o distúrbio. Na duna

branca, R e V igualam-se, com o valor médio de 1, reflectindo uma situação de
equilíbrio. Na duna cinzenta, o balanço é negativo (0,67), devido à menor capacidade
de reacção às perturbações ambientais. Os valores mais baixos (0,5) encontram-se na
duna verde, constituindo um tipo de ecossistema extremamente sensível e pouco
resiliente.

7.2. Considerações Finais
Para ser significativo a uma escala de grande amplitude, que abrangesse toda a

costa portuguesa, este estudo requeria uma elevada quantidade de informação. O uso
de inventários fitossociológicos garantiu a obtenção desses resultados, através de um
método robusto e normalizado de análise da vegetação, com forte componente
ambiental e ecológica (Paiva-Ferreira & Pinto Gomes, 2002; Rivas-Martínez, 2005;
Géhu, 2006; Martins et al., 2014).

Graças à análise de informação fitossociológica foi possível identificar os
grandes padrões de distribuição fitogeográfica da vegetação psamófila correspondente
ao biogeossistema I, na costa de Portugal continental, que se distribuem pelas Regiões
Biogeográficas Eurossiberiana e Mediterrânica.
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Embora os dados de muitos inventários utilizados tenham sido recolhidos em
diferentes anos, admitiu-se que a eventual variabilidade temporal existente não
enviesaria os resultados, e que as tendências dos padrões gerais de distribuição da
vegetação ao longo dos gradientes ecológicos são uma constante. Uma vez que os
inventários foram inicialmente seleccionados aleatoriamente, a sua localização
também não constituiu problema (Ruxton & Colegrave, 2006; Martins et al., 2013).

Para além das formuladas à partida, outras questões poderiam ter sido
expressas. No entanto, durante o desenvolvimento do estudo a tentativa de resolução
das questões expostas, naturalmente levantou outras questões, porventura mais
complexas, e até relativas à compreensão de questões não explicitamente formuladas
- como por exemplo, as razões e a dimensão da raridade (distribuição espacial,
frequência de ocorrências, número total de indivíduos, localização, etc.) de certas
espécies e associações fitossociológicas, a sua vulnerabilidade à acção humana, o
potencial de bioindicação de situações ainda não documentadas, etc.

A presença de construtores das dunas (Carter, 1991) - taxa hemicriptófitos
típicos dos sectores da praia alta e duna primária (branca) - na duna secundária
(cinzenta), pode ser analisada e interpretada de modo a obter informação sobre a
intensidade da erosão marítima.

De acordo com a posição que estas espécies ocupam no gradiente psamófilo,
poderão deter um elevado potencial de bioindicação da erosão marítima. Este
conhecimento pode contribuir para estabelecer as necessidades de conservação das
áreas em causa (Iserentant & De Sloover, 1976; Neto et al., 2010; Martins et al., 2013;
Martins et al., 2014b).

No caso do estudo dos bioindicadores foi possível compreender alguns
processos físicos relacionados com o potencial de bioindicação dos processos erosivos,
fornecidos por espécies características das praias e dunas brancas, quando misturadas
com a vegetação da duna cinzenta. Os resultados gerais indicam que a interpretação
dos dados fitossociológicos no contexto particular da bioindicação das dinâmicas
erosivas do mar pode fornecer informação valiosa no diagnóstico de tais situações. Em
escalas mais refinadas, a gestão costeira e a conservação da natureza, poderão
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beneficiar com o desenvolvimento e uso de estudos e metodologias relacionadas
(Martins et al., 2014b).

Os resultados permitiram quantificar o aumento de especialização que ocorre
desde o sector com vegetação mais próximo do mar, até à duna cinzenta, mais
interior. As comunidades da transição praia média-alta, praia alta e duna branca são
cobertas na totalidade por taxa psamófilos, exclusivos ou preferentes (ou
praticamente, no caso das comunidade Mediterrânica das dunas brancas, com 91%).
No entanto, os baixos níveis de endemicidade e a elevada resiliência, não as coloca
entre as comunidades mais valiosas para a conservação (Martins et al., 2013; Martins
et al., 2014a).

A aplicação do índice Vegetação Extremófila ou Índice de

Resiliência/Vulnerabilidade) (ÍndiceR/VVE) confirma a necessidade de inclusão das
comunidades da duna cinzenta e duna verde nos habitats prioritários da Rede Natura
200 (ALFA, 2006; ICNB, 2006; Martins et al., 2013; Martins et al., 2014a,b).

Refira-se que o ÍndiceR/VVE poderá ser utilizado e aplicado de acordo com
qualquer situação específica em qualquer local da linha de costa (praias e dunas),
dentro de intervalos definidos, ou até noutro tipo de habitats, podendo-se proceder
aos ajustes necessários de acordo com as principais ameaças a que o ecossistema em
causa estiver sujeito.

7.3. Perspectivas Futuras
Este trabalho contribuiu, entre outros aspectos, para a compreensão da relação

entre a instabilidade das areias e influência do mar na distribuição da vegetação e
dunas das praias de Portugal, nomeadamente no que se refere à ocorrência de
endemismos, e para conhecer melhor as suas grandes tendências fitogeográficas. A
relevância deste tema afirma-se na necessidade de uma gestão eficaz das zonas
costeiras, que permita aumentar o conhecimento do funcionamento destes
ecossistemas, de modo a protegê-los e conservá-los. É necessário contrariar os
fenómenos ambientais degradativos, promover a qualidade ambiental e a conservação
da natureza e da biodiversidade.
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Tendo em conta a necessidade de compatibilização do ordenamento e gestão
do território ocupado por praias e dunas, e a conservação dos ecossistemas do litoral,
algumas sugestões de estudos e acção futuros poderiam ser o desenvolvimento de
programas para a monitorização e gestão de populações e/ou comunidades de plantas
ameaçadas, nomeadamente nos locais ao longo da costa continental portuguesa, já
reconhecidos como os mais afectados e sujeitos a fenómenos erosivos.

A adaptação e aplicação do ÍndiceR/VVE em estudos futuros da flora e vegetação
do litoral seria de grande utilidade, pois, devidamente aplicado, constitui uma
ferramenta prática que permite analisar e comparar diferentes locais, e assim auxiliar
no processo de selecção de prioridades de conservação. Nesta óptica, também a
investigação focada em características adaptativas dos taxa psamófilos às alterações
climáticas, como estudos fenológicos, seriam de grande importância, uma vez que
todo o planeamento, ordenamento e gestão destas áreas, deveria ter em conta as
mudanças climáticas e seus impactos possíveis no futuro.

A realização de alguns estudos de caso ao longo da costa portuguesa, aplicando
os resultados deste trabalho, nomeadamente o ÍndiceR/VVE a casos particulares, será
provavelmente um dos próximos passos, até de modo a testar a sua aplicabilidade
prática e proceder a eventuais ajustes.

Não se esgotando aqui possíveis perspectivas de trabalho, espera-se sobretudo
que os resultados desta tese possam contribuir para um maior interesse e
conhecimento das autoridades competentes e gestores do território, pelo enorme
potencial informativo, de interpretação da paisagem, e de fornecimento de serviços
ecossistémicos, contido nestas comunidadas. Acredita-se que a aplicação destes
resultados poderá contribuir para a conservação dos valores naturais do litoral e para
um ordenamento espacial mais correcto e fundamentado de actividades económicas
de grande relevância, mas impactantes sobre os ecossistemas naturais, como o
turismo e a construção no litoral. Numa perspectiva globalizante, espera-se contribuir
para uma gestão mais sustentada do território, nas suas várias dimensões, ecológicas,
sociais e económicas.
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Porque Homem e ambiente são unos, necessariamente coexistindo em dada
referência espacial e temporal, todo o conhecimento sobre a complexidade das áreas
litorais é útil e urgente, e poderá contribuir para a harmonização desta, nem sempre
pacífica, convivência. Útil e necessário, para o planeamento e implementação de
tipologias de uso do território mais sustentáveis e, em última análise, para a
manutenção e gestão dos frágeis equilíbrios ecológicos das áreas costeiras e
consequente melhoria da qualidade de vida humana.
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Abstract Due to their position of interface between the sea
and land, the flora and vegetation of coastal beaches and
dunes, occupy ecologically extreme, sensitive, unique and
valuable habitats. The occurrence of a large number of
endemic taxa and specific plant associations endowed with
key ecological services and adapted to a stressful and harsh
environmental gradient, gives them a high interest for nature
conservation and an important role in sustainable territorial
planning. However, such ecosystems are vulnerable to the
disruption caused by several anthropogenic sources. Among
other global threat factors, the inevitable sea rise caused by
climate change and, at a local scale, the non-negligible
implications of trampling caused by disorderly coastal tour-
istic exploitation, growing construction pressure in the litto-
ral, and a seasonal population boom in late spring and in
summer, plus all derivate forms of pollution, are threat
factors to their integrity. Therefore, a correct planning of
the touristic economic activities requires the understanding
of the vegetation composition and spatial distribution pat-
terns, intrinsically determined by their biogeographic con-
text in the Euro-Siberian or Mediterranean Regions. This
comprehensive work, based on a broad phytogeographic

study, brings together disperse information on plant com-
munities of the Portuguese sandy coasts (beaches and
dunes), by analysing floristic compositions, chorology and
ecological characteristics, and matching them with the “Na-
ture 2000” network habitats. Resilience and vulnerability
are also studied. In a nature conservation perspective, a
positive balance (and a sustainable co-existence) between
the preservation of natural values and human development
in the Portuguese coast, will benefit with the integration of
this knowledge in coastal planning and management
activities.

Keywords Beaches .Dunes .Plant communities .Portugal .

Tourism . Nature conservation

Introduction

Psammophilic communities can be grouped in two main
geosystem types with different morphological, lithological,
structural and substrate characteristics, specific flora and
vegetation (Neto 2002). Beaches and coastal dunes are
submitted to the direct influence of sea salt spray and
breezes. The “more interior dunes” are far from the sea
influence, and were not studied in the present work.

Portuguese beaches and coastal dunes are oligotrophic
environments, with ages inferior to 4,000 years B. P., incipient
pedogenetic evolution, weak water retention capacity, low pH,
and a total absence of podzolization (Moreira 1985; Neto et al.
2004). Biophysical characteristics are related to the distribu-
tion in two major European Biogeographic Regions, Mediter-
ranean (South) and Euro-Siberian (North) (Honrado et al.
2010), progressively varying from North to South for climatic
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reasons: general reduction of precipitation rates, lower inci-
dence of aestival fogs, and increasing temperature in the
South. The frontier between these regions converges to the
Portuguese northwest coastline, where Euro-Siberian and
Mediterranean coastal species come across and migrate be-
tween the two regions (Izco 1989). The geographical transi-
tion is, for some communities, in Tagus River (“Rio Tejo”), a
natural discontinuity barrier; for others in “Ria de Aveiro”
(Quiaios - Figueira da Foz) (Ribeiro 1986; Costa et al.
1998a, b). “Quiaios” beach is a noticeable transitional area,
showing stronger Euro-Siberian characteristics in its Northern
limits (influenced by “Serra da Boa Viagem”) and Mediterra-
nean in the Southern ones (Cape Mondego). Although a
transition range exists between the North and South, the Tagus
River demarks a dividing line in climatic and landscape char-
acteristics. Despite a generally temperate, the climatic differ-
ences between North and South are evident. The North is
mainly influenced by the Atlantic, recording higher precipita-
tion, lowest annual medium temperatures, larger temperature
ranges, and a more significant occurrence of summer fogs. To
the south of Tagus River, the Mediterranean influences are
stronger and clearly manifested by hottest and longer sum-
mers, shorter winters and lower precipitation.

Euro-Siberian and Mediterranean plant communities are
undoubtedly differentiated (Neto et al. 2007). In addition, as
is typical frommost marine beaches and dune habitats (Barbour
et al. 1985), vegetation also experiences a well-marked littoral-
inland gradient. The results of Acosta et al. (2009) highlight the
importance of the coastal dune zonation (embryonic dunes,
primary, semi-stabilized and stabilized dunes) for species con-
servation because they harbour progressively higher species
richness. Species distribution depends on environmental
requirements and spatial interactions among plants (Feagin et
al. 2005; Feagin and Wu 2007). Relations between vegetation
cover, soil and geomorphological factors are determinant in the
environmental variation (Lee et al. 2000; Kim and Yu 2009)
and in the occurrence of clearly defined ecological gradients
(Van Der Maarel 2003; Frederiksen et al. 2006). The under-
standing of physical gradient drivers like distance to the sea and
profile length (Frederiksen et al. 2006; Honrado et al. 2010),
sand grain size, pH, salinity, sand stability (Neto 1993), or
microclimates (Neto 1994) is important for the interpretation
of communities distribution patterns (Kumler 1997).

Psammophilic flora and fauna, including terrestrial inver-
tebrates confined to that specific type of habitat (Howe et al.
2009), have few species in common with other terrestrial
ecosystems (Acosta et al. 2005), being specialized in rela-
tively spatially isolated and low sized communities (Neto et
al. 2007). Being subjected to strict ecological conditions like
the constant influence of sea salt spray and winds, periodic
storms and over-flow from the sea, a mobile and permeable
substrate (sands) and aeolian erosion (Barbour et al. 1985;
Hesp 1991), the psammophilic plants are morphologically,

anatomically, phenological and physiologically adapted to a
severe environmental stress, high temperatures and no avail-
able freshwater (Tüxen 1975; García-Mora et al. 1999;
Costa 2001). This high specialization restrains their migra-
tion to different type of ecosystems, resulting in a large
number of restrict coastal taxa, endemic and unique plant
communities (Van Der Maarel 2003; Kim 2004; Neto et al.
2007), with high floristic originality and conservation value
(Acosta et al. 2009).

Coastal landforms experience perpetual biotic and abiotic
changes, natural cyclic dynamics, fluctuations in the sea
level, geomorphological processes, catastrophic climatic
events, sediment load budgets, accretion or erosion episodes
(Tüxen 1975; Costa 2001; Soares de Carvalho et al. 2002;
Psuty 2004; Lomba et al. 2009). Relationships between the
beach and the dune systems’ sediment budget over time and
space are the foundation for foredune development and
geomorphological evolution across the beach-dune profile
(Psuty and Silveira 2010). If the load capacity and resilience
are exceeded, self-regulation to degradative processes may
not work, resulting in sea erosion and ecosystem impover-
ishment (Rust and Illenberger 1996; Ferreira 2006). The role
of native vegetation in the resilience and vitality of coastal
social-ecological services is recognized by Feagin et al.
(2010). Main ecological services performed by the psam-
mophilic plants and communities, include important contri-
butions to sand fixation and subsurface water retention.
These communities also support important populations of
terrestrial invertebrates as other coastal habitats are being
lost (Howe et al. 2009), and shelter vertebrates with an
active role in the propagation of some plant species, as
rabbits (van Til and Koojman 2007).

In 1994, about 75 % of European Mediterranean sand
dunes had already been eliminated (Salman 1994) and the
destruction has not stopped since then. Recreational activi-
ties implying dune trampling, have adverse repercussion in
the structure of the vegetation and in ecosystem services,
such as sand fixation and prevention of superficial erosion
caused by wind deflation (Araújo et al. 2002; Soares de
Carvalho et al. 2002; Lomba et al. 2009).

Facing the inevitable effects of climate change, global
warming, sea level rise and the intensification of catastrophic
events has surges and storms (IPCC 2001; Andrade et al.
2002; Bindoff et al. 2007), coastal areas will suffer dramatic
transformations even in the most optimistic future scenarios
(Solomon et al. 2007). The vegetation quality is extremely
important in maintaining and restoring the ecological integrity
of degraded dune habitats (Kim 2004), defining the extent of
the dune system, related to its state of degradation and vul-
nerability. The degradation of the beaches and dunes’ plant
communities implies the loss of biological, ecological and
landscape values. Collateral damages also may occur, like
increasing soil erosion and loss, instability of coastal
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geomorphological structures, transgressive sand dunes inva-
sion landwards, sea advance and retreat of the shoreline, plus
all related environmental and socio-economic issues (Araújo
et al. 2002; Psuty and Silveira 2010).

The strong pressure of tourism, includes the negative
impacts of land use changes (Foody 2002), namely dune
destruction to facilitate construction, improvement of human
access, parking cars construction, and the creation of artifi-
cialized spaces for beach recreation. All kinds of pressures are
increasing, and according the IPCC (2007) including a new
class of threats related to climate change, namely the progres-
sive rise in mean air temperatures with predictable effects on
the level of melting ice caps, increases in the level of the sea,
and increased frequency of extreme weather events such as
storms, floods and droughts. Accommodation space is a key
requirement for the continued functioning of the foredune
morphologies during periods of sea-level rise (Psuty and
Silveira 2010). The removal of native vegetation to construct
infrastructures, forest plantations of exotic species and agri-
cultural tillage, and the proliferation of invasive alien species
(Lee et al. 2000; Araújo et al. 2002; Soares de Carvalho et al.
2002; Kim 2004), are related to the depletion of biodiversity,
changes in the substrate chemical composition, and absence of
key species in certain communities.

In Portugal, the construction on top of the dunes and the
coasts artificiality (e. g. Costa Nova, Costa da Caparica,
Algarve), in addition to the frequent substitution of the
native vegetation stretch by other land uses (usually starting
in the grey or green dune, and continuing to the interior), has
increased erosion and damaged the ecological gradients. As
a result, very few good vegetated spots of natural vegetation
in the “more interior dunes” are left: their vital space was
occupied by construction and other human uses. In 1985
Bird reported that 70 % of the sandy shorelines in the world
are eroding or having a negative sediment budget, which
results in erosion and inland displacement of the shoreline.
In many locations of the Portuguese coast, dramatic land use
changes, such as the abandonment of agriculture, and the
construction of dams that retain the sediments upstream
have increased erosion. As Psuty and Silveira (2010) de-
scribed, in future scenarios of sea level rise this will derail or
block the coastal dunes’ accommodation landwards, since
there will be no available space. In fact, the ultimate vul-
nerability exposure factors (Wilson et al. 2005) can be the
rising of sea level, and its indirect causes, specifically the
economic activities that increase CO2 concentration in the
atmosphere contributing to global warming.

Considering the important role of vegetation in sand
fixation, the knowledge of the conservation status of the
Portuguese beaches and sand dunes, would be essential to
develop appropriate monitoring and management plans. Yet,
Baudet (2002) noticed about the Spanish National Catalogs,
Berne Convention and Habitats Directive lists, for many

categorized taxa, their inclusion in threat categories was
based on a subjective application of the criteria suggested
by IUCN in 1980, and so far there is no information except
their description, chorology, ecology and very few invento-
ries (Baudet 2002; Saiz et al. 2003). In the case of Portugal,
a Vascular Flora Red Book Data (that could provide infor-
mation about the Portuguese psammophilic species threat
status) does not even exist.

As highlighted by Acosta et al. (2009) given the sensitivity
of coastal dune environments to human pressure and distur-
bance, the understanding of baseline diversity patterns of the
community mosaic, especially in areas that still hold relatively
well-preserved habitats, is a main concern. In the total of
Portuguese “Nature 2000” habitats, 35 % correspond to coast-
al types, what is understandable due to the country’s large
stretch of shoreline (Neto et al. 2007). The Mediterranean
formations, generally richer in species composition, include
almost all the psammophilic Portuguese endemism (Neto et al.
2007) and related plant associations. In a total of 26 associa-
tions matched with the habitats of the European “Nature
2000” network, 21 occur in the South of “Ria de Aveiro”,
and six are classified has priority habitats for conservation.

Despite of the existence of a great number of works
focused on the description of the Portuguese coastal vege-
tation, a generalized deficiency in public and institutional
awareness about the composition, structure, distribution and
importance of the psammophilic flora and vegetation, pre-
vails. Vulnerability and resilience along the ecological gra-
dient also varies, so management and conservation plans
should take that into account. The sustainable development
of touristic activities on the beach requires the integration of
this information. This work aims to contribute to the con-
struction of a more evident and systematic knowledge of
these habitats.

Study area

The study area of this work is the mainland Portuguese
coast. Portugal is a Western Europe country, with 112 km
to 218 km wide (direction of the parallels, approximately
between 8°00 W and 6°00 w) and 561 km of maximum
extension from South to North (direction of the meridians,
between 37° N and 42°N) (Daveau 1995; Leal 2007). With a
total area of 88 994 km2 (Medeiros 2005), the continental
part of the country has 1,215 km of land border with Spain,
and 848 km of coastline (Leal 2007). Integrating the Iberian
Peninsula, together with Spain, it comprises a geographic
transition between Africa and Europe, functioning as a
biogeographic bridge between the two continents, and con-
necting the Mediterranean Sea with central and North
Europe, through the Atlantic Ocean, as shown in Fig. 1.
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Great structural, geographic and climatic contrasts can be
felt between the North and the South of Portugal. The
Northern region is characterized by a rugged landscape and
significant rainfall, while the south is flatter and rainier (annual
precipitations usually inferior to 800 mm). The Mediterranean
character of most territory is tempered by the buffer effect of the
Atlantic Ocean. Due to the physical landscape characteristics,
significant contrasts between the littoral and the interior of the
territory also occur (Daveau 1995).

Portugal is crossed by several rivers, most starting in
Spain, including, in the North, the Douro (mouth in Oporto),
the Tagus (Lisbon), and the Guadiana (Vila Real de Santo
Antonio, in Algarve). Important are also, in the North of
Douro, the rivers Minho (mouth in Caminha), Lima, Cávado
and Ave, which have great flows throughout the year. Start-
ing in Portugal, the Vouga (flows into “Ria de Aveiro”) and
the Mondego (Figueira da Foz). To the South of Tagus
River, the main rivers are the Sado and the Mira. Very
relevant in the ecological balance of coastal areas, are also
“Ria de Aveiro”, and the estuaries of the Tagus (this estuary

is the largest opening to the Portuguese coast and the second
the Iberian Peninsula), Sado, and Faro (“Ria Formosa”).

Four main type of coasts can be distinguished along the
Portuguese continental coastline: low sandy beaches, cliffs,
littoral wetlands (estuaries and deltas), and artificialized
coasts. Beaches and sea cliffs alternate irregularly, with
approximately 591 km of beaches (Andrade et al. 2002).

In general, the Portuguese coast has a tended linear configu-
ration, resultant of the mineral nature of the rocks and the
intensity of sea erosion. Especially along the Mediterranean
Region, the coastaline has developed according to several arches
supported on cables (Carvoeiro, Roca, Espichel, Sines, Sagres
and Santa Maria) (Daveau 1995; Ribeiro et al. 1987).

From the North end of the Portuguese coast to about a
third of the territory (Figueira da Foz), the shore is mainly
low and sandy. In areas where the nature of the rocks is of
greatest hardness, like granite, shale and even limestone, the
coast is usually tall and rugged, resulting in cliffs. That is the
case of the coast to the North of Espinho, South Estrema-
dura, “Costa Vicentina” (Alentejo’s southwest coast, and

Fig. 1 Study area (the Portuguese coast) in the context of the Atlantic Ocean and Mediterranean Sea. (Source: Orthophotomaps from ESRI. Maps
created in a GIS Open Source Programe)
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western Algarve - Cape of São Vicente). In fact, most of the
tallest cliffs occur where limestone is predominant, much
related whit the outcrop of Mesozoic rocks, such as between
Nazaré and the mouth of the Tagus River, and the western
Algarve coast. On the North coast, although carved in hard
rocks, the line of contact with the sea is predominantly low (a
narrow strip of coastal area has emerged due to the marine
regression), allowing the existence of some indentations (most
linked to the mouths of rivers or relevant geological forma-
tions) and some beaches. Where the sea is in contact with
softer rocks, such as sandstones and clays, occur the lower
coasts and most sandy beaches and dune formations, promoted
by the deposition of sands in crevices (e. g. some coastal areas
between Espinho and São Pedro de Moel, or in the Eastern
Algarve), or along continue formations of significant extension
(like in the arch Tróia-Sines) (Ribeiro et al. 1987).

The predominant direction of sea dynamics is from NW
to South. To the North of Aveiro the coast exposure is the
higher, being the Algarve’s coast sheltered from the pre-
dominant wave direction of NW. Significant part of the
Portuguese sandy coast, has been subjected to intense ero-
sion, especially to the north of Nazaré, due to the combined
effect of the erosive waves from NW, and imbalances
caused by men (e. g. land use changes with impacts in the
hydrologic balance resulting in a lack of sediments to feed
the beaches, “hard engineering” techniques such as the
constructing of groins at the entrance of the bars, etc.).
The southern coast (Algarve) shows a differentiation be-
tween the western sector of cliffs, and the eastern coast with
more low sandy beaches (Fig. 2).

In terms of natural coastal ecosystems, Moreira (1984)
and Costa (2001) accept three main types: beaches and
dunes, marshes, and cliffs. The study area of this work is
representative of the Portuguese beaches and dunes’
ecosystems, along which are concentrated most of the
country’s more densely populated areas, with many land
uses and landscape management unresolved questions,
that carry intense pressures on the territory (Foody
2002; Ferreira 2006). Being the Mediterranean region
a major touristic destination, steadily increasing since the
1950’s and spreading to new areas like Spain and Portugal,
it is also a problematic area regarding environment, nature
conservation and cultural identity (Salman 1994).

Hypothesis

This work was developed following the hypothesis that a
quantifiable Euro-siberian–Mediterranean divergence in the
composition of psammophilic beaches and dune communi-
ties exists, and that the vegetation psammophilic gradient,
starting in the beaches and going until the more interior
coastal dunes, can be identified, measured, and understood.

Material and methods

The main types of psammophilic plant communities were
studied, by consulting bibliographic fonts and analysing a
large number of phytosociological inventories (relevés). All
the inventories were grouped according to their floristic
characteristics, and corresponding phytosociological associ-
ations. The relevés were made following the Sigmatist
School of Zurich-Montpellier (Braun-Blanquet 1979; Géhu
and Rivas-Martínez 1981; Rivas-Martínez 2005; Muller-
Dombois and Ellemberg 1974).

A total of 601 valid phytosociological inventories carried
out during many years (1972–2009) were analysed. The
sources were: for published records, Braun-Blanquet et al.
(1972), Díez Garretas (1984), Costa and Lousã (1989),
Rivas-Martínez et al. (1990), Neto (1993), Costa et al.
(1994), Costa et al. (1997), Caldas et al. (1999), Costa et
al. (2000), Neto (2002), Paiva-Ferreira and Pinto-Gomes
(2002); for unpublished inventories, Pinho (2001), Lomba
(2004) and Silva (2006); inventories from Lisbon to the
Algarve also included original unpublished data from the
authors of this work.

To obtain statistically relevant results, in the total popula-
tion of possible inventories made in different locations along
the Portuguese coast, only a few were randomly picked
(Ruxton and Colegrave 2006). Although the data of many
inventories was obtained in different years, and some spa-
tial variation may have occur meanwhile (e. g. geomorpho-
logical changes, accretion or progradation processes), the
aim was not to study landscape dynamics, but general
vegetation distribution patterns along the ecological gradi-
ent. Thus, it was accepted that trends in those patterns are a
constant, and that the temporal gap would not bias the
results, or the location of the analyzed inventories (since
they were first randomly obtained by different authors
according to their specific study aims and working areas).

The botanical nomenclature primarily follows Castroviejo
et al. (1986–2007) and more recent revisions (published on
line), Franco (1971; 1984), Franco and Rocha-Afonso (1994;
1998; 2003), Coutinho (1939), Valdés et al. (1987), Tutin et al.
(1980) and Rivas-Martínez et al. (2002). The genus Staura-
canthus follows Díaz et al. (1990). The syntaxonomic nomen-
clature is according Rivas-Martínez et al. (2001; 2002) and
Rivas-Martínez (2005).

For the coastal landforms, this work uses the morpholog-
ical classification of Moreira (1984) that distinguishes the
vegetate sectors of the beaches and dunes in “transition
medium-high beach”, “high beach”, “white dune”, “grey
dune” and “green dune”.

The description of environmental factors related to the
phytosociological associations’ distribution, is according the
studies of Neto (1991; 1993; 1994; 2002), and their corre-
spondence with “Nature 2000” habitats according to Neto et
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al. (2007; 2009) and the Portuguese “Nature 2000” Sectorial
Plan (“Plano Sectorial da Rede Natura 2000”) (ALFA 2006;
ICNB 2006).

For each taxa (species and subspecies) present in the
inventories, the abundance-dominance classes (Braun-
Blanquet 1979) were transformed into a percentage
(the mean value of each class). The individual percen-
tages were used to calculate the mean of each inventory
in relation to the total cover, and to perform the statis-
tical analysis on floristic diversity and cover (to the
total population of inventories). The analysis focused
in the covers by endemic taxa (categorized in European,
Iberian or Portuguese), and in the flora exclusivity or
preference for the psammophilic substrate in which they
were found.

Since vulnerability can be measured according to the in-
tensity, impact and exposure, and also to the flora threat status
(MacDougall and Loo 2002; Andelman and Willig 2003;

McKee et al. 2004), the number of threatened species and
their relative threat rates were combined to indicate vulnera-
bility (Wilson et al. 2005). To overcome the difficulties of not
having a reference work, like a Red Data Book for the flora, it
was accepted that, due to its extremophile character, all psam-
mophilic endemic species are intrinsically threatened (al-
though different species may suffer diverse threat levels). As
proposed by Wilson et al. (2005), it is possible to infer
ecological vulnerability based on the number of endemic
species. In an adaptation of this premise, the cover percentages
by endemic species were used. In the same context, it was
considered that the exclusivity of a species in a specific
substrate along the zonal gradient (in this case the species that
only occur in psammophilic habitats), is a reliable indicator of
the ecological vulnerability.

To understand the tendencies between the vegetation
resilience and vulnerability along the different zonal sectors
of the gradient, a new Index was developed and applied.

Fig. 2 Biogeographic regions, main capes, river mouths and estuaries along the continental Portuguese coast. (Sources: Biogeography adapted
from Costa et al. 1998a, b. Orthophotomaps from ESRI. Maps created in a GIS Open Source Programme.)
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This Index was named Extremophile Vegetation Resil-
ience/Vulnerability Index, and it was mainly based on
the works of Freyer et al. (2000) for resilience, and
Wilson et al. (2005) for vulnerability. The formula is
the following:

Extremophile Vegetation Resilience=Vulnerability Index IndexEVR=V Þ
�

In the IndexEVR/V, R is resilience, and V is vulnerability.
The a indicates vulnerability to intensity, impact and expo-
sure. The a is equal to i plus j (i being the intensity and
impact of touristic activities, and j the exposure to coastal
retreat), and b measures the vulnerability to threat, given by
the sum of k and l (k refers to the endemism and l to the flora
exclusivity in psammophilic substrates).

The values of R, i, j, k and l vary from 1 (low), to 3
(high), with all possible intermediate decimal values (within
each interval class defined according the results for the
different zonal gradients). The possible classes are: low
(1), low-medium (1.1–1.9), medium (2), medium-high
(2.1–2.9) and high (3).

Results

The inventories and corresponding plant associations for the
geosystem “beaches and coastal dunes” (Moreira 1984)
have permitted to study the flora and dominant plant com-
munities that occur along the psammophilic gradient. Table 1
presents the floristic list of all taxa present in the studied
inventories, by alphabetic order.

In conditions of stability, psammophilic communities occur
in well-defined geomorphological and ecological gradients,
mainly determined by environmental factors has sea dynam-
ics, sea proximity, sands mobility and expressed in specific
plant associations, coverage and floristic compositions. In
these ecosystems the flora specialization and exclusivity to
the substrate are usually high, and the different associations
only contact in narrow ecotone areas (Neto et al. 2010). A
general scheme of the studied dominant plant communities
along the psammophilic gradient and corresponding phytoso-
ciological associations (all legally protected by the “Directiva
92/43/CEE – Anexo I” and “Decreto-Lei n° 140/99 de 24 de
Abril – Anexo B-1”), in conditions of geomorphological
stability, is showed in Fig. 3.

Although this general scheme can still be found almost
intact in some localities, a large extension of the Portuguese
coast the geopermasigmetum (Rivas-Martínez 2005) start-
ing in the first vegetation strip until the grey dune, suffers a
process of fragmentation, depletion and loss, related to the
erosion of the medium and high beach sectors caused by and
the beach downwasting. Many times is difficult to interpret

the zonal gradient, since beach species tend to “escape” to
the first dune (mobile or white dunes) communities. Some-
times the process is so severe, that the mobile dunes advance
inland overlapping the relatively stabilised dunes (gray
dunes), and their vegetation mingle. Even the green dune
can be affected. Neto et al. (2010) have showed that, along
the Portuguese coast’s psammophilic communities, the me-
dium percentage of exclusive psammophilic plant species in
the gray dune is maxim at North of Aveiro, diminishing to
South, and being even lowest in the Algarve. Coming from
the interior, strong disturbances in the grey dune and white
dune caused by human action, also damage the integrity of
the plant communities and the normal sequence of the
communities.

Thus, having the “normal” gradient as a reference, in
cases of strong sea erosion, the presence of certain key-
species from the beach and white dune sectors mixed whit
impoverished grey dune communities (bioindicators), can
be helpful to understand the status of the vegetation in a
determined beach, and of the coastal sector itself.

Medium-high beach transition

The first vegetation strip occurs in the medium-high beach
transition area. These grasslands of succulent therophytes are
characterized by low vegetation cover and reduced floristic
diversity. Due to the sands instability, no perennial vegetation
has the capacity to establish in this area, being the communi-
ties dominated by pioneer species (migratory annual halo
nitrophilous) transported by the sea during the high tides,
and deposited in the debris accumulation strip area during
spring. Taxa displaying sea-water dispersal (García-Mora et
al. 1999), like Cakile maritima, Salsola kali subsp. kali, and
Chamaesyce peplis are characteristic from these communities.

In Portugal, the Euro-Siberian and Mediterranean domi-
nant associations are separated in “Cabo da Roca” (within
the influence of Serra de Sintra, Lisbon). To the North of
this cape, occurs the association Honkenyo-Euphorbietum
peplis Tüxen ex Géhu 1964, with Honckenia peploides and
Cakile maritima subsp. integrifolia. The corresponding
southern association is the Salsolo kali-Cakiletum aegyp-
tiacae Costa & Mansanet 1981, with Cakile maritima
subsp. maritima, no Honckenia peploides, and higher abun-
dance of Salsola kali subsp. kali.

Both communities are included in the European ecological
network “Nature 2000” has “annual vegetation of drift lines”
(or “vegetação anual das zonas de acumulação de detritos pela
maré” in Portuguese), with the habitat code number 1210 (code
EUNIS 2002: B2.1; Paleartic 2001: 17.2; Corine Land Cover:
3.3.1.). In the Portuguese coast, these communities are fre-
quent, showing a variable conservation status, average or good
in the best conserved spots, although suffering a decrease in its
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Table 1 Floristic list (601 studied inventories). For each taxon is
indicated the position in the psammophilic gradient were the species
has its optimum stage, the degree of endemism (Portuguese endemism,
Iberian endemism or European endemism), and the optimum substrate
(exclusive psammophilic or preferential taxa). Alien species are also

identified. When the species have no mention it means that they do not
have a specific relation with the studied plant communities (e. g.
ruderal or cosmopolite plants), are neither endemic nor alien, and/or
have no ecological preference by the psammophilic substrate

Ecological optimum in the gradient A - Alien Degree of endemism Optimum substrate
1- Backshore/foreshore transition area P E - Portuguese Endemism Ps - Psammophilic exclusive plants

(restricted to beaches and sand dunes)
2- Foreshore IbE - Iberian Endemism
3 - White dune EE - European Endemism Pr - Sandy substrate preferential plants

(but that also colonize other type of habitats)
4 - Grey dune
5 - Green dune

Vascular plant taxa 77 - Honckenya peploides (L.) Ehrh – 1, 2, Pr

1 - Acacia longifolia (Andrews) Willd. – A 78 - Hyacintoides vicentina (Hoffmanns & Link) Rothm. subsp.
vicentina – 4, PE, Ps

2 - Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass. subsp. bulbosa – 4, Pr 79 - Hydrocotyle bonariensis Lam. – A

3 - Agrostis stolonifera L. – Ps 80 - Hypochoeris glabra L. – 4, Pr

4 - Aira praecox L. – Pr 81 - Hypochoeris radicata L.

5 - Allium subvillosum Salzm. ex Schult. & Schult f. – 4, Pr 82 - Iberis ciliata All. subsp. welwitschii (Boiss.) Moreno – IbE, Ps

6 - Ammophila arenaria (L.) Link subsp. arundinaceaH.Lindb.– 3, Ps 83 - Iberis procumbens Lange subsp. procumbens – 4, IbE, Ps

7 - Anagallis arvensis L. 84 - Jasione lusitanica A.DC. [syn. Jasione marítima (Duby) Merino var.
sabularia

8 - Anagallis monelli L.– 4, 5, Ps (Cout.) Sales & Hedge]

9 - Anchusa calcarea Boiss. – 4, EE, Ps – 4, PE, Ps

10 - Andryala integrifolia L. – Pr 85 - Jasione montana L. subsp. montana – 4

11 - Anthemis maritima L. – 4, Ps 86 - Juniperus turbinata Guss. subsp. turbinata – 4, Pr

12 - Anthyllis vulneraria L. subsp. iberica (W. Becker) Jalas ex
Cullen – 4, EE, Pr

87 - Lagurus ovatus L. – 4, 5, Pr

13 - Antirrhinum majus L. subsp. cirrhigerum (Ficalho) Franco – 5, Ps 88 - Leontodon taraxacoides (Vill) Merat subsp. taraxacoides – 3, 4, Pr

14 - Arctotheca calendula (L.) Levyns – Ps 89 - Linaria lamarckii Rouy – 4, PE, Ps

15 - Armeria pungens (Link) Hoffmanns. subsp. major (Daveau)
Franco – PE, Pr

90 - Linaria polygalifolia Hofmmanns. & Link subsp.
polygalifolia – 5, IbE, Ps

16 - Armeria pungens (Link) Hoffmanns. subsp. pungens – 4, EE,
Ps

91 - Lobularia maritima (L.) Desv. – 4, Pr

17 - Armeria welwitschii Boiss. subsp. welwitschii – 4, PE, Ps 92 - Logfia minima (Sm.) Dumort.

18 - Arrhenatherum album (Vahl) Clayton 93 - Lolium rigidum Gaudin

19 - Artemisia campestris L. subsp. maritima Arcang. – 4, IbE, Ps 94 - Lotus castellanus Boiss. & Reuter – 4, Pr

20 - Bartsia trixago L. 95 - Lotus creticus L. – 3, Ps

21 - Bromus diandrus Roth 96 - Lupinus angustifolius L.

22 - Bromus rigidus Roth – Ps 97 - Malcolmia littorea (L.) Br. – 4, Ps

23 - Cachrys libanotis L. – 4, Ps 98 - Malcolmia ramosissima (Desf.) Thell. – 4, Ps

24 - Cakile maritima Scop. subsp. integrifolia (Hornem.) Greuter &
Burdet – 1, Ps– 1, Ps

99 - Matthiola sinuata (L.) Br. – Ps

100 - Medicago littoralis Rohde ex Loisel. – 3, Ps

25 - Cakile maritima Scop. subsp. maritima - 1, Ps 101 - Medicago marina L. – 3, Ps

26 - Calendula suffruticosa Vahl subsp. algarbiensis Boiss. Nyman
– EE, Pr

102 - Ononis broteriana DC.

27 - Calystegia soldanella (L.) R. Br. – 2, 3, Ps 103 - Ononis ramosissima Desf. – 4, Pr

28 - Carex arenaria L. – 4, Ib, Ps 104 - Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce – 4

29 - Carlina corymbosa L. var. major [syn. Carlina vulgaris L.] 105 - Orobanche arenaria Borkh.

30 - Carpobrotus accinaciformis (L.) L. Bolus – A 106 - Otanthus maritimus (L.) Hoffmann. & Link – 2, 3, Ps

31 - Carpobrotus edulis (L.) N. E. Br. – A 107 - Pancratium maritimum L. – 2, 3, Ps

32 - Catapodium marinum (L.) C. E. Hubb. – Pr 108 - Panicum repens L. – Pr

33 - Centaurea sphaerocephala L. subsp. polyacantha (Willd.)
Dostál – 4, 5, Ps

109 - Parentucellia viscosa (L.) Caruel
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Table 1 (continued)

Ecological optimum in the gradient A - Alien Degree of endemism Optimum substrate
1- Backshore/foreshore transition area P E - Portuguese Endemism Ps - Psammophilic exclusive plants

(restricted to beaches and sand dunes)
2- Foreshore IbE - Iberian Endemism
3 - White dune EE - European Endemism Pr - Sandy substrate preferential plants

(but that also colonize other type of habitats)
4 - Grey dune
5 - Green dune

34 - Centaurea sphaerocephala L. subsp. sphaerocephala – 4, 5, Ps 110 - Paronychia argentea Lam.

35 - Centranthus calcitrapae (L.) Dufr. – 4 111 - Pimpinella villosa Schousb. – 4, Pr

36 - Cerastium brachypetalum Desp. ex Per. subsp. brachypetalum 112 - Pinus pinaster Aiton

37 - Cerastium diffusum Pers. subsp. diffusum – 4, Pr 113 - Plantago coronopus L. subsp. coronopus

38 - Cerastium glomeratum Thuill. 114 - Plantago coronopus L. subsp. occidentalis (Pigler) Franco – PE

39 - Chamaemelum mixtum (L.) All. 115 - Plantago macrorhiza Poir. – 4, Pr

40 - Chamaesyce peplis (L.) Prokh. - 1, Ps 116 - Polycarpon alsinifolium (Biv.) DC. – 4, Ps

41 - Cistus salvifolius L. – 5 117 - Polycarpon tetraphyllum (L.) L. subsp.
diphyllum (Cay.) O. Bolòs Font Quer – 4, Ps42 - Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet subsp. cheiranthos

(Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm. var. johnstonii (Samp.)
Leadlay - 3, 4, PE, Ps

118 - Polygonum maritimum L. – Ps

43 - Conyza canadensis (L.) Cronquist 119 - Pseudorlaya minuscula (Pau) M. Laínz – 4, Ps

44 - Conyza sumatrensis (Retz) E. Walker 120 - Pseudorlaya pumila (L.) Grande – 4, Ps

45 - Corema album (L.) D. Don – 5, IbE, Ps 121 - Pycnocomon rutifolium (Vahl) Hoffmanns. & Link – Ps

46 - Corrigiola litoralis L. subsp. litoralis – 4, Ps 122 - Reichardia gaditana (Willk.) Cout. – 4, Ps

47 - Corynephorus canescens (L.) P. Beauv. – 4, Ps 123 - Rostraria cristata (L.) Tzvelev

48 - Crithmum maritimum L. – 3 124 - Rubia peregrina L. – 5

49 - Crucianella maritima L. - 4, Ps 125 - Rumex bucephalophorus L. subsp. hispanicus (Steinh.)
Rech. f. – 4, IbE, Pr

50 - Cuscuta australis R. Br. – A 126 - Salsola kali L. – 1, Ps

51 - Cuscuta campestris Yunck. – A 127 - Salsola vermiculata L.

52 - Cutandia maritima (L.) Barbey – 4, Ps 128 - Santolina impressa Hoffmanns. & Link - 5, PE, Ps

53 - Cynodon dactylon (L.) Pers. 129 - Scirpoides holoschoenus (L.) Soják – Pr

54 - Cynoglossum creticum Mill. 130 - Scolymus hispanicus L.

55 - Cyperus capitatus Vand. – 3, 4, Ps 131 - Scrophularia frutescens L. - 4, Ps

56 - Cytisus grandiflorus (Brot.) DC. subsp. grandiflorus 132 - Sedum acre L.

57 - Dactylis marina Borril – 4 133 - Sedum album L.

58 - Daucus carota L. subsp. halophilus (Brot.) A. Pujadas – 4, PE 134 - Sedum anglicum Hudson – EE

59 - Dianthus broteri Boiss. & Reut. – IbE, Ps 135 - Sedum arenarium Brot. - 4, IbE, Ps

60 - Echium gaditanum Boiss. – 4, Ps 136 - Sedum sediforme (Jacq.) Pau – 4

61 - Echium tuberculatum Hoffmanns. & Link – Pr 137 - Senecio gallicus Vill. - 4, Pr

62 - Elytrigia juncea (L.) Nevski subsp. juncea [syn: Elymus
farctus (Viv.) Runemark ex Melderis subsp. farctus]

138 - Senecio vulgaris L.

139 - Seseli tortuosum L. – 4, Ps

63 - Elytrigia juncea (L.) Nevski subsp. boreoatlantica (Simonet et
Guin.) Hyl. – 2, Ps [syn.: Elymus farctus (L.) (Viv.) Runemark ex
Melderis subsp. boreali-atlanticus (Simonet & Guinochet.)
Melderis]

140 - Silene colorata Poir. – Ps

141 - Silene littorea Brot. subsp. littorea – 4, Ps

142 - Silene niceensis All. - 4, Pr

64 - Equisetum ramosissimum Desf. – Pr 143 - Silene portensis L. subsp. portensis – Pr

65 - Erodium cicutarium (L.) L’Hér. bippinatum (Cav.) Tourlet – 2,
3, EE, Ps

144 - Sonchus oleraceus L.

66 - Eryngium maritimum L. – 2, 3, Ps 145 - Stauracanthus spectabilis Webb subsp. spectabilis – 5, PE, Pr

67 - Euphorbia paralias L. – 2, 3, Ps 146 - Thymus camphoratus Hoffmanns & Link – PE, Ps

68 - Euphorbia portlandica L. – 3, 4, Pr 147 - Thymus carnosus Boiss. – 4, PE, Ps

69 - Euphorbia terracina L. – 4, Pr 148 - Trifolium angustifolium L.
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area over the last 20 years as a result of the coastline retreat and
intensive use of the beaches during the summer (ALFA 2006).

High beach

The high beach is characterized by a sporadic penetration
of the waves during winter. Two different areas can be
identified in this sector: flat areas that receive sea water
through a laminar flow, and may suffer wind deflation;
and irregular areas, embryonic dunes or “nebkas” which
are formed by a gradual sand accumulation around the
plants (or other obstacles).

In the flat areas two low cover communities of perennial
hemicryptophitic grasslands can be found, separated in “Cape
Mondego” (Quiaios, Serra da Boa Viagem, Figueira da Foz).
The Euro-Siberian community Euphorbio paraliae-
Elytrigietum boreoatlanticae Tüxen in Br.-Bl. & Tüxen
1952 corr. Darimont, Duvigneaud & Lambinon 1962
nom. mut., is dominated by the Atlantic element Elytrigia
juncea subsp. boreoatlantica, and by Honckenia peploides.

The Mediteranean association occurs in the South of
Quiaios (since Murtinheira). Elytrigietum junceo-
boreoatlantici J. C. Costa, C. Neto, Lousã, J. Capelo
& Rivas-Martínez 2004 is floristically characterized by the
absence of Honckenia peploides, and the presence of two
Elytrigia juncea subspecies: Elytrigia juncea subsp. boreoat-
lantica and Elytrigia subsp. juncea (with Mediterranean dis-
tribution). Species like Eryngium maritimum, Euphorbia
paralias, Calystegia soldanella and Pancratium maritimum
are also frequent.

These communities are included in “Nature 2000”, with the
habitat code number 2110 (EUNIS 2002: B1.3/P-16.211;

Paleartic 2001: 16.211; Corine Land Cover: 3.3.1.),
corresponding to the “mobile embryonic dunes” (or “dunas
móveis embrionárias” in Portuguese). The high beach vege-
tation has suffered a decrease in its distribution area in the last
two decades, showing different conservation status along the
Portuguese coast. Good levels of conservation can only be
found where the human pressure is low. Most areas are not
well preserved. However, in some places of Ria Formosa,
along the “Costa Alentejana”, and in the arch Tróia-Sines,
the communities show average to good conservation status.
The best yet preserved areas occur in “Dunas de São Jacinto”
(despite suffering strong erosion processes) and in the Penin-
sula of Tróia (although the recent implementation of a major
touristic project in Tróia, with strong construction pressure
near the beaches and increasing in trampling, is a significant
disturbing factor for the conservation of these communities)
(ALFA 2006; ICNB 2006).

Colonizing species as Ammophila arenaria subsp. arundi-
nacea and Otanthus maritimus constitute a barrier to the wind
carried sand grains, which are deposited and tend to aggregate.
The process originates micro-irregularities in the flat areas of
the high beach, building the “nebkas”. The “nebkas” to the
North of Quiaios are occupied by Otantho maritimi-
Ammophiletum australis Géhu & Tüxen 1975 corr. Rivas-
Martínez, Lousã, T.E. Díaz, Fernández-González & J.C.
Costa 1990, and by Loto cretici-Ammophiletum australis
Rivas-Martínez 1965 corr. in the South.

White dunes

In simplified terms, the formation of a white dune (incipient
frontal dune, foredune, shifting dune, primary dune or beach

Table 1 (continued)

Ecological optimum in the gradient A - Alien Degree of endemism Optimum substrate
1- Backshore/foreshore transition area P E - Portuguese Endemism Ps - Psammophilic exclusive plants

(restricted to beaches and sand dunes)
2- Foreshore IbE - Iberian Endemism
3 - White dune EE - European Endemism Pr - Sandy substrate preferential plants

(but that also colonize other type of habitats)
4 - Grey dune
5 - Green dune

70 - Evax pygmaea (L.) Brot. subsp. ramosissima (Mariz) R. Fern.
& I. Nogueira – 4, Ps

149 - Trifolium arvense L. – Pr

150 - Trifolium campestre Schreb.

71 - Halimium calycinum (L.) K. Koch – 4, P 151 - Trifolium scabrum L.

72 - Halimium halimifolium (L.) Willk. multiflorum (Salzm. ex
Dunal) Maire – 5, Ps

152 - Tuberaria guttata (L.) Fourr.

73 - Helichrysum picardii Boiss. & Reut. - 4, IbE, Ps 153 - Verbascum litigiosum Samp. – 4, PE, Ps

74 - Herniaria ciliolata Melderis subsp. robusta Chaudhri – 4, EE,
Ps

154 - Vulpia alopecuros (Schousb.) Dumort. Subsp.
alopecurus – 4, 5, Ps

75 - Herniaria maritima Link – 4, PE, Ps Lichen

76 - Holcus lanatus L. 155 - Cladonia sp.- 5
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ridge) is due to the coalescence of several “nebkas”. In the
white dune sands, air salinity is lower than that at the beach,

and the formations are oligotrophic and very dynamic (Hesp
2002), creating a succession of beach ridges and interdune

Fig. 3 Dominant plant communities in conditions of geomorphological stability, along the psammophilic gradient
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corridors. The white dune is colonized by sparse and dis-
continuous herbaceous vegetation dominated by Ammophila
arenaria subsp. arundinacea. Perennial species as Ammo-
phila arenaria subsp. arundinacea, have high tolerance to
wind, air salinity, sands mobility, burial and oligotrophic
conditions. Neto (1991) considers that this taxon prefers
burial to maintain its vitality, having its ecological optimum
in the white dune (individuals occurring in the more interior
dunes usually show a decrease of vigour).

The name “white dune” comes from the low cover
and the vegetation’s predominant colour. The floristic
diversity is low to medium, and plant species are adap-
ted to the constant oscillation of the topographic surface
(being alternately buried and exposed). With high eco-
logical tolerance, these species also have the capacity to
quickly retreat to the interior, in conditions of sea
erosion.

In Portugal, Otantho maritimi-Ammophiletum australis
Géhu & Tüxen 1975 corr. Rivas-Martínez, Lousã, T.E.
Díaz, Fernández-González & J.C. Costa 1990 possesses
almost no Mediterranean elements. Communities of Loto
cretici-Ammophiletum australis Rivas-Martínez 1965
corr. mainly differ by the dominance and abundance of
Lotus creticus, a typically Mediterranean species that, to
the North of Figueira da Foz, barely appears in “Costa
Nova” (Aveiro). Chamaephytic species with a Mediterra-
nean optimum, like Armeria pungens subsp. pungens, Lina-
ria lamarckii, and Thymus carnosus, are frequent. However,
these species are more common and abundant in stabilized
sands, or where, due to erosion processes in the beach, the
white dune flank facing the sea tends to be occupied by
typical beach communities, promoting the mobile sands
advance inland overlapping the grey dunes.

White dune communities are included in the “Nature
2000” habitat 2120 (EUNIS 2002: B1.3/P-16.212; Paleartic
2001: 16.212; Corine Land Cover: 3.3.1.), with the desig-
nation “Shifting dunes along the shoreline with Amophila
arenaria (“white dunes”)” (or “dunas móveis do cordão
dunar com Ammophila arenaria (“dunas brancas”)” in
Portuguese). These communities have an important ecolog-
ical role in the prevention of catastrophic events like storms,
and in sands retention, since they act as the first natural
barrier facing the sea (ALFA 2006; ICNB 2006).

Portuguese white dune communities present their best
conservation status (as respects structure, floristic diversity
and vitality), average to good, in “Dunas de São Jacinto”.
However, their conservation status across the Portuguese
coast is globally medium to bad in the more touristic areas,
being frequent the presence of exotic species, like Car-
pobrotus edulis. The white dune is specially impacted
by trampling during the summer, and in the last two
decades its distribution area as suffered a serious decrease
(ALFA 2006).

Gray dunes

In the gray dunes (relatively stable dunes or secondary
dunes), the sands are oligotrophic, showing smaller grains
(than in the previous communities) that only move in the
clearings and along the interdune corridors. Also, the soil
salinity is lower than in the white dunes. The relative stabi-
lization of the sands, allows the installation of high cover
chamaephitic shrub communities very important in the pro-
cess of sands stabilization. Since the sea buffer effect is
weaker, daily and annual temperature ranges are higher than
in the high beach and white dunes (Neto 1991; 1993; 1994),
thus resulting in more extreme climatic conditions.

During spring, in the clearings of vegetation tufts domi-
nated by hemicryptophitic and chamaephitic taxa, appear
some non nitrophilous communities of therophytes (from
Malcolmietalia Rivas Goday 1957).

Being oligotrophic, leached, decalcified and strongly
acidified environments, the grey dune have perennial grass-
lands as pioneer formations in xeric areas with no previous
anterior perennial vegetation background, dominated by the
hemicryptophyte Corynephorus canescens, a caespitose and
calcifuge species that sometimes forms almost monospecific
and exclusive communities (Anke et al. 2002; Pinto-Gomes
et al. 2006). These acidic grasslands develop in sites suffer-
ing animal (ants and rabbits) perturbation. Small-scale dis-
turbances constitute a window of opportunity for seedling
establishment in dry acidic grasslands. With the time pro-
gression, other hemicryptophytes and some chamaephytes
manage to enter in these communities, diversifying their
floristic composition (Anke et al. 2002) and composing
specific plant associations. These communities form
mosaics with the chamaephitic communities from the
allianceHelichrysion picardii (Rivas-Martínez, Costa& Izco
in Rivas Martínez, Lousã, T. E. Dias, Fernández-González
& J. C. Costa 1990) ex Rivas-Martínez, Fernández-
González & loidi 1999.

In the most acidified, oligotrophic and somehow dis-
turbed areas of the gray dunes, may develop semi nitro-
philous therophytic communities. To the North of Figueira
da Foz (Quiaios beach) the pioneer Euro-Siberian associa-
tion Linario polygalyphillae-Corynephoretum canescentis
{ XE “Linario polygalyphillae-Corynephoretum canescen-
tis” } J. Rodriguez, Ortiz & Pulgar 1988 [sin. Jasiono
sabulariae-Corynephoretum maritimi A. Lomba, P. Alves
& J. Honrado 2006] regularly shapes intricate mosaics with
the chamaephitic communities of Iberidetum procumbentis
Bellot 1968. The presence of the endemics Jasione lusitan-
ica and Coincya monensis subsp. cheiranthos var. johnstonii
(that only occurs to the North of Aveiro), and the absence of
the Armeria genus, differentiates the community. The asso-
ciation Herniario robustae-Corynepheretum maritimi { XE
“Herniario robustae-Corynepheretum maritimi” } P.
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Gomes, P. Ferreira, Cano & S. Mendes 2006 [sin. Sedo
sediformis-Corynephoretum maritimae { XE “Sedo
sediformis-Corynephoretum maritimae” } Honrado, P.
Alves, Lomba, J. Vicente, G. Silva & Napumocemo
2007] form a mosaic with the chamaephitic communities
of Armerio welwitschii-Crucianelletum maritimae Br.-Bl.,
Rozeira & P. Silva in Br.-Bl., G. Br.-Bl., Rozeira & P.
Silva 1972. This community is characterized by the pres-
ence of the Portuguese endemism, exclusive to this associ-
ation, Armeria ciliata subsp. welwitschii, being a transition
community between the Euro-Siberian communities from
Iberidetum procumbentis, and the Mediterranean associa-
tion Artemisio crithmifoliae-Armerietum pungentis Rivas
Goday & Rivas-Martínez 1958, that occurs to the South of
Rio Tejo. Dominated by Armeria pungens subsp. pungens,
the Mediterranean association possesses important South-
west Portuguese endemisms (e. g. Linaria lamarckii, Thy-
mus carnosus, and Herniaria maritima), occurring together
with the Mediterranean grasslands of Herniario maritimae-
Corynephoretum maritimi { XE “Herniario maritimae-
Corynephoretum maritimi”} P. Gomes, P. Ferreira, Cano
& S. Mendes 2006 (distributed until Vila Real de Santo
António, in Algarve).

For their important roles in sands retention, and as a
biodiversity refuge, among other, the grey dunes are highly
valuable for conservation. These communities are priority
habitats in “Nature 2000” with the code *2130 (EUNIS
2002: B1.4/P-16.223; Paleartic 2001: 16.22; Corine Land
Cover: 3.3.1.), under the designation “* Fixed dunes with
herbaceous vegetation (“gray dunes”)” (in Portuguese “*
dunas fixas com vegetação herbácea (“dunas cinzentas”)”).
Like the previous habitats, they have suffered a decline in
the last two decades, having a conservation state along the
Portuguese coast generally reasonable to bad. The Euro-
Siberian communities to the North of Quiaios have been
almost entirely substituted by agricultural uses (plantations
of apple trees) (ALFA 2006). In the Algarve, due to the
construction of parking lots, and the licentious access to the
beaches by informal trails, the grey dune’s vegetation has
suffered a continued and strong disturbance, only contra-
dicted a few years ago whit the implementation of some
raised footbridges. The best preserved places occur in
“Dunas de São Jacinto”, and in a few places along the arch
Troia-Sines, namely in the area between “Lagoa de
Melides” and “Lagoa de Santo André” (ALFA 2006; ICNB
2006).

Green dune

In the green dunes (stabilized dunes or tertiary dunes) the
influence of salt spray is minimal and the sands are stabi-
lized, showing some pedogenetic evolution. Among all the
communities submitted to salt spray influence, in normal

conditions the green dunes are the most distant from the sea,
a feature that allows the development of more dense and tall
vegetation, demonstrated by the accumulation of humus
(mull) on the soil. Together with the soil leaching, this
justifies the poverty in bases and the low pH of the soil.

Unlike the previous communities, these formations are
not included in the psammophilic geopermasigmetum
(Rivas-Martínez 2005). In the Mediterranean region (in the
South of Figueira da Foz, Cabo Mondego, until the
Algarve), occurs an edapho-xerophytic series whose more
evolved stage or climax (series’ head) is constituted by the
“zimbral” of Juniperus turbinata subsp. turbinate and Osy-
ris lanceolata Hochst. & Steud. [syn: Osyris quadripartita
Salzm. ex Decne.], Osyrio quadripartitae-Juniperetum
turbinatae Rivas-Martínez ex Rivas-Martínez, Lousã,
T.E. Díaz, Fernández-González & J.C. Costa 1990.
Due to its capacity to create shadow and humus it can be
considered a pre forest situation, confirmed by the presence of
climbing phanerophytes and an herbaceous and sub-
nitrophilous stratum (Neto 2002; Neto et al. 2004).

The natural edge and / or first replacing community of the
“zimbral” is the “camarinhal” Rubio longifoliae-
Corematetum albi Rivas-Martínez in Rivas-Martínez,
Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980, a shrub community,
sometimes dense, dominated by chamaephytes and nano-
phanerophytes. Like the previous it is distributed in Portugal
in the South of Figueira da Foz until Algarve, but with an
irregular distribution to the North of Lisbon, where it only
colonizes the dunes between Peniche and Quiaios. Often,
this is a monospecific formation of the Iberian endemism
Corema album. This community is associated to a certain
level of external perturbation, that can have natural causes,
antrophic or animal origins (e. g. ants and rabbits have an
important role in the Corema album seeds dispersal) and
anthropic. In areas not disturbed for a long period of time,
and under favourable ecological conditions, the communi-
ties can gradually change, being occupied by species of
Osyrio quadripartitae-Juniperetum turbinatae, and finally
replaced. However the process is dynamic and the opposite
also happens. In cases of extreme perturbation, both associ-
ations may disappear.

At the green dune level (continuing to the more interior
dunes), for purposes of forest use, many intensive, Pinus sp.,
Acacia sp. and Eucaliptus sp. plantations have been imple-
mented since decades (e. g. in the arch Tróia-Sines), in some
cases totally substitute the natural vegetation, or seriously
compromising its capacity to recover. The sands oligotro-
phic condition, the intrinsic difficulties in reproduction by
seed of Juniperus turbinata subsp. turbinata, a characteris-
tic of the genus Juniperus (Van Auken et al. 2004; Loureiro
et al. 2007; Tigabu et al. 2007), and the fact that in the
present climatic conditions, the species probably it is not in
its optimum stage (showing almost exclusive vegetative

Mainland Portugal beaches and dunes’ psammophilic plant communities 291



reproduction through the root), gives the species very low
resilience. Thus, any impact strong enough to destroy entire
individuals or the root system, will seriously compromise
the population’s recovery.

Both mentioned Mediterranean dominant green dunes’
communities are priority habitats in “Nature 2000”, the
habitat *2250 (EUNIS 2002: B1.6/P-16.27; Paleartic 2001:
16.27; Corine Land Cover: 3.1.1.p.p.), “* Litoral dunes with
Juniperus sp.”, subtype 2250pt1 “Dunes and paleo-dunes
with tickets of Juniperus turbinata subsp. turbinata” (in
Portuguese: “* Dunas litorais com Juniperus spp.”, subtipo
2250pt1 “Dunas e paleodunas com matagais de Juniperus
turbinata subsp. turbinata”) (ALFA 2006). The stabilized
dunes are often utilized for the construction of car parking,
or even roads, which makes them highly vulnerable to the
intensity and impact of touristic activities (sensu Wilson et
al. 2005).

To the North of Figueira da Foz, it is not possible to talk
about a similar community to the Mediterranean “zimbral”;
instead, the stabilized dune is mainly occupied scrublands of
heather and Ulex spp. from the Class Calluno-Ulicetea Br.-
Bl. & Tüxen. 1943.

Inventories from the Mediterranean green dune commu-
nities were not analised in the present work. However,
previous works (Costa et al. 1994, 2000; Neto 2002; Neto
et al. 2004), focused in the litoral Juniperus sp. communities,
were consulted.

As respects the North-South, in the medium-high beach
transition, the mean covers and the number of species are
lower in the Mediterranean association, but the mean % of
taxa that have their optimum within the studied ecosystem
increases (E.: 7.1 % to E.: 30 %). There are no endemic
species in this sector. In the high beach, the same trend is
observed. The cover by Portuguese and Iberian endemism is
higher in the Southern association. In the white dune, the
results are similar; yet the numeric difference between the
cover values of North and South is visibly lower. For the %
of taxa that have their optimum within the studied ecosys-
tem, the value is higher in the North, but slightly lower for
the psammophilic species. The exclusivity is higher for the
transitional communities. Iberian endemism have higher
values in the North, and Portuguese endemism in the South.

Results also show that the endemic and floristic diversity
increases from North to South, being the Euro-Siberian
communities globally poorer than the Mediterranean. The
Mediterranean communities contain the largest number of
endemic species, including Portuguese endemic taxa with
very restrict distribution, even when compared to the other
sectors of the psammophilic gradient, and, in this sense, they
can be considered the most threatened. Still, as regards flora
exclusivity for the substrate, the value is medium.

In the chamaephitic gray dune communities, the Northern
association cover values are lower than those of the

Mediterranean, although the number of species is higher.
For the % of taxa with the ecological optimum in the gray
dune ecosystem, the value is lower in the North, followed by
the Mediterranean, and higher cover values in the transition
association. The number of psammophilic taxa is lower in
the North than in the South, although, again the exclusivity
is higher for the transition communities. The total endemic-
ity is higher for the Mediterranean association. The transi-
tion community shows the higher cover of Iberian
Endemism, and the Mediterranean communities the highest
coverage by Portuguese and European Endemism.

Analysing the beach-coastal dunes gradient, the values
show the progressive increase in the cover by endemic
species to the interior. In this gradient, the lowest increase
of cover occurs from the beach to the white dune, and an
enormous rising is notorious at the grey dune level (with the
maximum value of 55.83 % in the Mediterranean associa-
tion). In all sectors, the values are higher for the Mediterra-
nean associations. A gradual, but not very large, decrease of
the cover by exclusive psammophilic flora is also remark-
able, except in the Mediterranean white dune and grey dune
shift, where a small increase occurs.

These results allowed quantifying the increase of special-
ization that occurs from the sea to the interior. The beach
and white dune communities have total cover by psammo-
philic species (or near, in the case of the Mediterranean
white dune communities, with 91 %); however, a low level
of endemicity and a high resilience does not place them
among the most valuable for conservation purposes.

The chamaephitic communities of the grey dune are
among the most important for conservation concerns, since
they contain the largest number and cover of endemic spe-
cies, including Portuguese endemism with very restrict dis-
tribution, even when compared to the other sectors of the
psammophilic gradient. They also have a medium resilience
(see Table 2). The green dune has an elevate value to
conservation, not so much related to the endemicity or
substrate exclusivity, but mainly for its resilience, winch is
very low. These facts support the classification given to
these two ecosystems as priority habitats in the “Nature
2000” network.

Extremophile vegetation resilience/vulnerability index

Accessing resilience and vulnerability

Facing touristic activities and other threat factors, in the
sense of Wilson et al. (2005), the high beach and white dune
ecosystems are highly vulnerable to intensity (magnitude,
frequency and duration of the impact factors) and impacts
(threat effects) on the vegetation, since is there that people
stay longer time, when going to the beach. Also, it is
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Table 2 Studied dominant plant communities along the psammophilic gradient (Portuguese coast), and analysed parameters

« Nature 2000 » habitat: 1210 - Annual vegetation of drift lines [“vegetação anual das zonas de acumulação de detritos pela maré”]

Other codes: EUNIS 2002: B2.1; Paleartic 2001: 17.2; Corine Land Cover: 3.3.1.

Medium-high beach transition area Association : Honkenyo-Euphorbietum peplis Tüxen ex Géhu 1964 – Euro-Siberian

Taxa Number of inventories: 18

Differential: 24 M. C.: 25.78 M. sp.: 5.4

Companion: 6, 27, 40, 49, 63, 66, 67, 77, 88, 106, 118, 126, 141 S=18.91 S=1.7

E.: 7.1 Ps.: 85.71 Pr.: 14.29

No endemisms

Medium-high beach transition area Association: Salsolo kali-Cakiletum aegyptiacae Costa & Mansanet 1981 -
Mediterranean

Taxa Number of inventories: 19

Differential: 25 M. C.: 19.11 M. sp.: 4.6

Companion: 27, 40, 63, 66, 67, 101, 107, 118, 126 S=11.20 S=2.0

E.: 30 Ps.: 100

No endemisms

Biogeographical frontier between the Eurosiberian and the Mediterranean communities, in Portugal: “Cabo da Roca” (under the influence of
“Serra de Sintra”, Lisbon).

« Nature 2000 » habitat: 2110 - Embryonic shifting dunes [“dunas móveis embrionárias”]

Other codes: EUNIS 2002: B1.3/P-16.211; Paleartic 2001: 16.211; Corine Land Cover: 3.3.1.

Flat areas of the high beach Association: Euphorbio paraliae-Elytrigietum boreoatlanticae Tüxen in Br.-Bl. &
Tüxen 1952 corr. Darimont, Duvigneaud & Lambinon 1962 nom. mut. – Euro-Siberian

Taxa Number of inventories: 72

Characteristic & Diferential: 63, 77 M. C.: 54.67 M. sp.: 5.8

Companion: 2, 6, 8, 11, 14, 19, 24, 27, 28, 37, 42, 45, 49, 53, 55, 32, 66, 67, 40,
73, 88, 90, 95, 99, 101, 106, 107, 117, 118, 122, 126, 139, 141, 142, 153

S=30.52 S=2.9

E.: 16 Ps.: 84 Pr.: 16

PE: 0.07 IbE: 1.00 Total: 1.07

Flat areas of the high beach Association: Elytrigietum junceo-boreoatlantici J. C. Costa, C. Neto, Lousã, J. Capelo &
Rivas-Martínez 2004 - Mediterranean

Taxa Number of inventories: 19

Characteristic & Differential: 62, 63 M. C.: 41.84 M. sp.: 6.3

Companion: 6, 11, 19, 25, 27, 31, 49, 66, 67, 40, 89, 95, 103, 106, 107, 118, 122,
126, 142

S=16.36 S=2.0

E.: 29 Ps.: 86 Pr.: 5

PE: 0.14 IbE: 1.03 Total: 1.17

Biogeographical frontier between the Eurosiberian and the Mediterranean communities, in Portugal: “Cabo Mondego” (in the beach of Quiaios,
influenced by “Serra da Boa Viagem”, Figueira da Foz).

« Nature 2000 » habitat: - 2120 Shifting dunes along the shoreline with Ammophila arenaria (“white dunes”) [“dunas móveis do cordão dunar com
Ammophila arenaria (“dunas brancas”)”]

Other codes: EUNIS 2002: B1.3/P-16.212; Paleartic 2001: 16.212; Corine Land Cover: 3.3.1.

Primary dunes Association: Otantho maritimi-Ammophiletum australis Géhu & Tüxen 1975 corr.
Rivas-Martínez, Lousã, T.E. Díaz, Fernández-González & J.C. Costa 1990 –

Euro-Siberian

Taxa Number of inventories: 99

Characteristic & Differential: 6, 12, 28, 82, 88, 90 M. C.: 86.86 M. sp.: 8.1

Companion: 2, 7, 8, 10, 13, 19, 22, 24, 25, 27, 31, 38, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49,
51, 52, 53, 63, 66, 67, 73, 79, 83, 87, 90, 93, 95, 97, 99, 100, 101, 106, 107,
110, 118, 120, 122, 125, 136, 137, 139, 141, 142, 144, 152, 153

S=38.23 S=4.0

E.: 23 Ps.: 63 Pr.: 16

PE: 0.01 IbE: 6.94 EE: 0.03 Total: 6.98

Primary dunes Association: Loto cretici-Ammophiletum australis Rivas-Martínez 1965 corr. -
Mediterranean

Taxa Number of inventories: 90

Characteristic & Differential: 6, 15, 17, 89, 95, 115, 147 M. C.: 84.69 M. sp.: 8.7
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especially in the upper sector of the backshore (high
beach and white dune) that restaurants and other tour-
istic support infrastructures, like toilets, are usually in-
stalled. Often, the white dune shows a complex of track
ways related to beach access. In some locations, the
medium-high beach transition areas, suffer a medium

impact of all-terrain and other vehicles. Considering
the vulnerability based on coastal retreat and beach
erosion, the exposure (probability of an area to be
exposed to a threat for a certain time, or the time
expected to be affected) of the beach is maximum,
slightly diminishing in the white dune.

Table 2 (continued)

Companion: 8, 9, 19, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 47, 49, 54, 55, 60, 62, 63, 66, 67, 68,
73, 75, 83, 91, 97, 101, 103, 106, 107, 108, 113, 116, 118, 122, 127, 130, 131,
136, 137, 139, 141, 142, 143, 144, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 152; 155

S=30.25 S=3.4

E.: 19 Ps.: 67 Pr.: 15

PE: 3.40 IbE: 0.60 EE: 0.14 Total: 4.14

Biogeographical frontier between the Euro-Siberian and the Mediterranean communities, in Portugal: the frontier is not clear; a transition area
occurs between Figueira da Foz and Aveiro (beach of “Costa Nova”).

« Nature 2000 » habitat: *2130, “* Fixed coastal dunes with herbaceous vegetation (“gray dunes”)” [ “* dunas fixas com vegetação herbácea
(“dunas cinzentas”)” ]

Other codes: EUNIS 2002: B1.4/P-16.223; Paleartic 2001: 16.22; Corine Land Cover: 3.3.1.

Secondary dunes Association: Iberidetum procumbentis Bellot 1968 – Euro-Siberian

Taxa Number of inventories: 76

Characteristic & Differential: 12, 28, 42, 83, 84, 88, 90 M. C: 113.37 M. sp.: 16.2

Companion: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 27, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39,
41, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 57, 53, 55, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 76, 79,
80, 81, 85, 87, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 125, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
137, 139, 141, 142, 143, 144, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154

S=37.2 S=4.3

E.: 43 Ps.: 28 Pr.: 16

PE: 1.73 IbE: 32.22 EE: 1.93 Total: 35.89

Secondary dunes Association: Armerio welwitschii-Crucianelletum maritimae Br.-Bl., Rozeira & P. Silva
in Br.-Bl., G. Br.-Bl., Rozeira & P. Silva 1972 - Transitional Euro-Siberian - Medi-
terranean

Taxa Number of inventories: 30

Characteristic & Differential: 17, 83, 90, 95 M. C: 67.23 M. sp.: 16.5

Companion: 2, 6, 8, 9, 13, 19, 26, 27, 28, 31, 41, 45, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 63,
65, 66, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 86, 87, 88, 91, 97, 99, 100, 101, 103, 105, 107,
110, 116, 119, 122, 124, 131, 133, 136, 137, 139, 141, 142, 152, 153, 154

S=28.8 S=4.1

E.: 59 Ps.: 59 Pr.: 22

PE: 7.33 IbE: 35.18 EE: 0.86 Total: 43.37

Biogeographical frontier between the Eurosiberian and the Transitional Eurosiberian-Mediterranean communities, in Portugal: Aveiro.

Secondary dunes Association: Artemisio crithmifoliae-Armerietum pungentis Rivas Goday & Rivas-
Martínez 1958 - Mediterranean

Taxa Number of inventories: 113

Characteristic& Differential: 11, 16, 60, 89, 95, 115, 147 M. C.: 124.38 M. sp.: 12.48

Companion: 2, 5, 6, 8, 9, 13, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 38, 41, 39, 47,
48, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 66, 67, 68, 69, 73, 75, 78, 82, 87, 91, 93, 94, 97,
101, 102, 103, 106, 107, 110, 111, 113, 114, 118, 121, 125, 128, 129, 130, 131,
136, 137, 138, 139, 140, 142, 145, 146, 152, 153

S: 44.6 S: 4.5

E.: 49 Ps.: 59 Pr.: 25

PE: 10.39 IbE: 33.76 EE: 11.69 Total: 55.83

Biogeographical frontier between the Transitional Euro-Siberian - Mediterranean and Mediterranean communities, in Portugal: Tagus River (“Rio
Tejo”, Lisboa).

» Numbers in italic refer to plant taxa (see Table 1)

M. C.Mean covers (in %) for all studied inventories;M. sp.Mean number of taxa (for all studied inventories); S Population Standard Deviation; E.
% of exclusive taxa, with their optimum within the studied phytosociological association; Ps. % of psammophilic taxa (restricted to beaches and
sand dunes); Pr.% of taxa with preference to sandy substrate (but that also colonize other habitats); Endemisms (% of mean cover by endemic taxa
in relation to the total cover); PE. Portuguese Endemism; IbE. Iberian Endemism; EE. European Endemism
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As regards endemicity, vulnerability is low for the beach,
and low to medium for the white dune. However, the flora
exclusivity for the substrate along the entire zonal gradient
is maximum in these areas, reflecting strong ecological
adaptations, and an elevate capacity to respond to environ-
mental disturbances. The herbaceous taxa that occur in these
sectors are colonisers (opportunistic species or r-strategists),
with strong resilience, being able to resist to negative inputs,
or quickly move into new colonization areas (Freyer et al.
2000). These therophytic nitrophilous grasslands recover
well after the winter storms and easily support the seasonal
touristic pressure, as they have an annual life cycle. Limited
to seeds during the unfavourable seasons, and being dis-
persed by sea hydrochory, the hemicryptophitic species that
colonize the backshore and white dune, like Elytrigia juncea
and Ammophila arenaria subsp. arenaria, are well adapted
to burial, and easily advance to the interior, in situations of
beach progradation.

The impact and intensity of touristic activities (Wilson et
al. 2005) in the gray dune can be considered has medium. In
the summer, very high surface temperatures are felt in the
gray dune sands, and tourists do not stay there many time.
Yet, the access to the beaches implies a certain degree of
trampling. The lawless opening of paths causes habitat
fragmentation and windows of opportunity to invasion by
ruderal plants, namely exotic. For many years this problem
was almost ignored in Portugal, until more or less two
decades ago, in some places, namely in protected areas,
some footbridges began to be successfully installed. Being
far from the sea, the exposure to coastal retreat in the grey
dune is medium, increasing however, in severe coastal
erosion situations in which the white dune’s transgression
landwards, overlaps the grey dune.

Gray dune vegetation demonstrates low to medium resil-
ience, since the dominant chamaephytes in those communi-
ties have slow growing rates, difficulty and delay their
response to degradation. With a slower dynamic (and
life cycles longer than most of white dune’s plants)
their capacity to quickly respond to the rise and move-
ment of the topographic surface is weak, tending to be

gradually buried. Until a new equilibrium or progres-
sion phase is achieved, the compression and migration
of plant communities to the interior, continues. Rapid
erosion processes cause the increase of the direct sea influence
on the white and grey dunes. In the Portuguese coast this
phenomenon is frequently observed, and, in many cases, the
analysed data has confirmed it. In Table 3 are showed the
results for vulnerability (from the beaches until the grey
dunes) based on the threat status (endemicity plus flora
psammophilic exclusivity).

A reference value for the Mediterranean green dunes’
vulnerability, based on the endemicity, would be con-
sidered as medium. Since in the green dune organic
matter can accumulate in the soil, allowing the forma-
tion of acid humus (mull), the installation of non psam-
mophilic species in the habitat is favoured. For this
reason, the flora exclusivity for the substrate is low to
medium. Comparatively to the previous ecosystems,
vulnerability to coastal retreat is lower.

Reference values for the extremophile resilience/
vulnerability index

The results found for the IndexEVR/V, are shown in table 4.
This work only presents a generic application, that can be
used has a reference, but the IndexEVR/V can be applied
according to any coastal station specific characteristics,
within the defined intervals, or even in other type of hab-
itats, whit the necessary adjustments according the major
threats to the ecosystem. In this specific case, since the aim
was finding reference values, for the interval classes only
the intermediate values 1.5 and 2.5 were used. The value
zero was considered as not applicable under the assumption
that any ecosystem has some resilience and vulnerability.
Thus, the final results could range from 3 (maximum resil-
ience, and minimum vulnerability) to 0.333 (minimum re-
silience, and maximum vulnerability).

The differences between Euro-Siberian and Mediterra-
nean plant communities were not considered, since these
are only indicative values.

Table 3 Vulnerability based on threat status (degree of endemism and flora psammophilic exclusivity), for the studied beach and dune sectors

Threat status indicators Distribution Psammophilic Sector

Medium - High beach transition High beach White dune Grey dune

Degree of endemism (% cover) Euro-Siberian 0 1.07 6.98 35.89

Transition – – – 43.37

Mediterranean 0 1.17 4.14 55.83

Flora psammophilic exclusivity (Ps + Pr) Euro-Siberian 100 100 79 44

Transition – – – 81

Mediterranean 100 91 82 84
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The IndexEVR/V shows a positive balance (in general medi-
um values) for the medium-high beach transition, and high
beach (although inferior). In the white dune, the vulnerability
equals the resilience, reflecting a situation of equilibrium. These
results are according to the annual life cycle of the medium-
high beach transition plant species that complete their life cycle
in a favourable season, after the summer touristic pressure, and
before the winter-spring storms. The colonizers typical from
this sector have a fast capacity to react and re-establish after a
perturbation, being well adapted to the sands mobility.

In the grey dune the balance is negative, which is mainly
related to the slowest response of the chamaephitic vegeta-
tion to environmental perturbation. In spite of that, the
lowest values can be found in the green dune, because this
is a extremely sensitive and low resilient ecosystem.

Conclusions

Results have showed, in a quantified manner, the generic
tendencies along the North-South coast in terms of psam-
mophilic dominant plant communities. Also, it was possible
to study in detail, the beach-interior dunes’ dominant psam-
mophilic plant communities.

When analysing the results, it became clear that the
Mediterranean grey dune’s communities show the highest
covers by Portuguese endemism, have more biodiversity,
and that is at this level that “bioindication” of sea erosion
can be more clearly understood, demonstrating their special
importance for conservation.

Regarding the IndexEVR/V the results obtained so far are
interesting, but not conclude. In the future it is expected

to apply this Index to each inventory individually, to
obtain precise values to all studied inventories and
locations, and more accurate results, and to compare
possible different situations. Eventually, to discover oth-
er differences between the Euro-Siberian and Mediterra-
nean communities, and to adjust the present reference
values for each case. In a fine scale, in the context of
territorial land planning and management, namely of the
beach recreational activities, it will be possible to com-
pare several coastal sectors, and to identify the most
suitable areas for the implementation of touristic support
structures, or most urgent areas for actions of vegetation
recovery.

It is important to reinforce that, despite the Extremo-
phile Vegetation Resilience/Vulnerability Index was devel-
oped in the context of this specific work to study the
Portuguese psammophilic gradient trends, it can be ap-
plied in the determination of vegetation conservation sta-
tus, along different sectors of the coast. Like the
Vulnerability, the Resilience can also be decomposed in
several quantifiable parameters, relying in the communi-
ties’ floristic composition, namely the life cycles of each
species present in the inventories and correspondent re-
sponse to disturbance. Potential research related to this
work, may go in that direction.

Even though not exhaustive, this paper gives a contribution
to the understanding of the psammophilic gradient in the
Portuguese coasts, and can be used as a consulting source
for investigation related with these ecosystems, and as a
practical tool in the identification of main plant communities
along the psammophilic gradient and their composition, in-
cluding some differential and characteristic species. The

Table 4 Reference values of the Extremophile Vegetation Resilience/Vulnerability Index, for the psammophilic vegetation of the Portuguese coast

Resilience and Vulnerability Psammophilic Sector

Medium - High beach
transition

High beach White dune Grey dune Green dune

Resilience (sensu Freyer, 2000) High 3 High 3 Medium 2.5 Low-Medium
1.5

Low 1

Vulnerability
a) Intensity, Impact,
Exposure

i. Touristic activities (intensity
and impact)

Medium 2 High 3 High 3 Medium 2 High 3

j. Coastal retreat (exposure) High 3 High 3 Medium-
High 2.5

Medium 2 Low-
Medium
1.5

k. Endemicity Low 1 Low 1 Low-
Medium
1.5

High 3 Medium 2

Vulnerability
b) Threat

l. Flora exclusivity in
psammophilic substrate

High 3 High 3 High 3 Medium 2 Low-
Medium
1.5

Total Vulnerability a) and b) Medium 2.25 Medium 2.375 Medium 2.5 Medium 2.25 Medium 2

Final Resilience/Vulnerability 3/2.25=1.33
(positive)

3/2.375=1.26
(positive)

2.5/2.5=1 1.5/2.25=0.67
(negative)

1/2=0.5
(negative)
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eventual future application of the Extremophile Vegetation
Resilience/Vulnerability Index in practical situations, may
also be helpful to the decision making process in the scope
of Portuguese coastal land planning, and particularly in sus-
tainable tourism activities.
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Introduction

Le  littoral  continental  portugais  est  situé  à  la 
pointe  sud-ouest  de  l'Europe  (Figure  1).  Il  pré-

sente  une  configuration  linéaire  résultant  de  la 
nature  géologique  des  roches,  des  courants  de 
dérive  littorale,  de  l'intensité  de  l'érosion  marine, 
et  de  l’existence  de  nombreux  caps,  surtout  dans 
le centre et le sud (Carvoeiro, Roca, Espichel, Sines, 
Sagres  et  Santa  Maria)  (DAVEAU  1995,  RIBEIRO  et 
al. 1987). Il est possible de distinguer quatre types 
principaux de côtes : les plages de sable, les falaises, 
les zones humides littorales (estuaires et deltas), et 
les côtes artificialisées (MOREIRA 2004). 

Les plages de sable fin et les falaises alternent irré-
gulièrement, sur environ 591 kilomètres (ANDRADE 
et al. 2002), et sont  réparties dans  les  régions bio-
géographiques EUR et MÉD (COSTA et al. 1999). La 
frontière  entre  ces  deux  régions  converge  vers  le 

nord-ouest  de  la  côte  portugaise  à  partir  duquel 
les espèces côtières migrent vers  les deux  régions 
(IZCO 1989). La limite entre certaines communautés 
végétales se situe aux environs du Rio Tejo, Lisboa, 
ou Cap da Roca, et dans les autres cas plus au nord, 
sensiblement  à  Ria  de  Aveiro,  Quiaios,  Figueira  da 
Foz, ou Cap Mondego (RIBEIRO 1986 ; COSTA et al. 
1999).  Les  communautés  adaptées  aux  gradients 
environnementaux et facteurs de stress qui influen-
cent  leur  distribution  et  leur  fidélité  aux  substrats 
sableux  (KUMLER  1997;  ACOSTA  et al.  2009),  sont 
généralement  synendémiques  (NETO  et al.  2007), 
et caractérisées par un nombre significatif de taxa 
endémiques. 

La  côte  portugaise  est  située  dans  le  hotspot  de 
biodiversité du Bassin méditerranéen, parmi les 34 
hotspots de biodiversité mondial. Il s’agit d’une zone 
sensible avec au moins 1500 espèces végétales en-
démiques, et qui a perdu plus des trois quarts de sa 
végétation  originelle  et  présente  un  grand  intérêt 
pour la conservation de la nature (CONSERVATION 
INTERNATIONAL 2007).

Un taxon endémique n’existe qu’en un endroit don-
né, ou confiné à un groupe de localités de surface 
restreinte (GÉHU 2006), et possède donc une haute 
valeur  biologique  et  pour  la  conservation.  Toute-
fois, les taxa endémiques sont vulnérables aux per-
turbations  causées  par  les  phénomènes  d'origine 
naturelle et anthropique, comme les changements 
climatiques et leurs conséquences (élévation du ni-

Figure 1
Cadre géographique de 

la zone d'étude sur la côte 
ouest-européen et le bassin 

méditerranéen (Portugal 
continental). 

Source : Orthophotocartes 
de ESRI, créées avec un 

Programme SIG Open Source.
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Resumé

Taux d'endémicité et tendances phytogéogra-
phiques de la végétation psammophile des 
plages et des dunes côtières dans le Sud-ouest 
de l'Europe (Portugal continental).

En  Europe  occidentale,  les  écosystèmes  psammo-
philes  des  plages  et  dunes  côtières  du  Portugal 
continental  sont  répartis  dans  les  régions  biogéo-
graphiques  Eurosibérienne  (EUR)  et  Méditerra-
néenne  (MÉD).  Outre  les  facteurs  climatiques,  les 
différentes associations végétales sont  influencées 
par l’instabilité des sables et la proximité de la mer, 
ce qui génère différentes compositions floristiques 
et des recouvrements variables (globaux et pour les 
taxa endémiques). L'analyse d'un total de 601 rele-
vés, réalisés entre 1972 et 2010 entre le Minho (au 
Nord) et l’Alentejo et l’Algarve (au Sud), concernant 
les  communautés  psammophiles  dominantes  le 
long du gradient mer-intérieur, a permis de mettre 
en évidence les tendances générales de leur distri-
bution  spatiale,  géomorphologique  et  phytogéo-
graphique. En ce qui concerne  le gradient mer-in-
térieur, la flore endémique ne semble pas présente 
dans  les  premiers  écosystèmes  du  haut  de  plage, 
mais elle est surtout présente dans  les zones d’ar-
rière-plage, avec des taux de recouvrement variant 
de 1,07 % (EUR) à 1,7% (MÉD). Sur  les dunes vives 
(dunes  blanches)  les  pourcentages  de  recouvre-
ment de  la flore endémique EUR sont plus signifi-
catifs  avec  6,95%  contre  4,14%  pour  la  flore  MÉD. 
La dune grise est représentée par trois associations, 
EUR,  MÉD  et  une  association  de  transition  (TRA), 
avec des taux de recouvrement les plus élevés pour 
les  endémiques  :  38,89%  (EUR),  43,37%  (TRA)  et 
55,85% (MÉD). Sans considérer les situations ponc-
tuelles  de  dégradation  et  d’érosion  d’origine  an-
thropique, on observe une tendance de croissance 
progressive du recouvrement des taxa endémiques, 
du  nord  au  sud,  avec  des  recouvrements  moyens 
globaux  (ensablement  de  toutes  les  espèces)  su-
périeurs dans le nord. Les taxa endémiques on été 
séparés en Endémiques Portugais (EP), Endémiques 
Ibériques (EI) et Endémiques Européens (EU). Leurs 
représentativités  on  été  validées.  L’intérêt  de  l’ap-
proche phytosociologique pour ce type d’étude est 
discuté. 

Mots-clés : endémicité, végétation psammophile, Por-
tugal continental

Abstract

Phytogeographic trends and coverage rates by 
endemic taxa in the psammophilic vegetation of 
Southwest Europe (mainland Portugal’s coastal 
beaches and sand dunes).

In  Southwest  Europe  (mainland  Portugal),  the 
psammophilic  ecosystems  of  coastal  beaches  and 
sand  dunes  are  distributed  by  the  Eurosiberian 
(EUR)  and  Mediterranean  (MED)  biogeographic 
regions.  In  addition  to  climatic  and  other  envi-
ronmental  factors,  distinct  plant  communities  are 
mainly  influenced  by  the  instability  of  the  coastal 
sands and the proximity to the sea. Psammophilic 
gradients  determine  the  plant  communities  that 
occur  from  the  first  sectors  of  the  beach  until  the 
more  interior  dunes,  being  expressed  by  specific 
floristic  associations  and  different  rates  of  cover, 
namely by endemic taxa. The analysis of 601 phyto-
sociological relevés, conducted between 1972 and 
2010, from north (Minho) to the south (Alentejo and 
Algarve), allowed to study the dominant communi-
ties which occur along the ecological gradient sea-
interior,  in order  to better understand the general 
geomorphologic  and  phytogeographic  trends  of 
distribution. As for the sea-interior gradient, no en-
demic flora appears in the first vegetation strip (an-
nual communities of drift lines). Yet, some endemic 
species appear in the embryonic shifting dunes of 
the back beach, with endemic species’ coverage of 
1.07% (EUR) and 1.7% (MED).  In the mobile dunes 
(white dunes) covers by endemic flora are more sig-
nificant: 6.95% (EUR) against 4.14% (MED). The semi 
stable  dune  sector  (gray  dunes),  is  composed  by 
three associations (EUR, MED and another of Transi-
tion (ART) which occurs between the former two), 
who have the highest covers for endemics: 38,89% 
(EUR) 43,37% (TRA) and 55,85% (MED). Do not con-
sidering specific human induced situations of deg-
radation  and  erosion,  a  general  trend  of  gradual 
coverage growth by endemic taxa, was signed from 
north to south, despite median overall covers (total 
species) are higher in the north. The endemic taxa 
have been separated into endemic Portuguese (EP), 
Iberian  (EI)  and  European  (EU)  and  its  representa-
tiveness endorsed. The interest in the use of phyto-
sociology in this kind of study is discussed.

Key-words : endemicity, psammophilic vegetation, 
mainland Portugal
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Les pourcentages de recouvrement de chaque relevé 
ont été convertis en pourcentages (taux de recouvre-
ment), et les valeurs moyennes de chaque classe (or-
ganisée par communauté) ont été calculées.

Les  taux d’endémisme peuvent être étudiés de deux 
manières  : en tenant compte de leurs statut dans  les 
frontières "politiques",  en  différenciant  les  taxa  endé-
miques de l'Europe, de la Péninsule Ibérique (Portugal 
et  Espagne)  et  du  Portugal  ;  en  fonction  de  leur  dis-

tribution  par  Province  phytogéographique,  selon  le 
nombre de Provinces où chaque taxon est présent. 

Bien que les données permettent cette dernière ana-
lyse, plus pertinente si l’on tient compte des objectifs 
de conservation du réseau Natura 2000 et d'une plus 
grande  compréhension  de  la  biogéographie  des  es-
pèces et des communautés, cette étude a été réalisée 
uniquement par la première approche, en réservant la 
seconde pour les travaux d'analyse ultérieurs.

Résultats et discussion

L’étude  a  montré  que  la  végétation  psammophile 
dominante des plages et dunes côtières du Portu-
gal  se  répartit  dans  les  deux  régions  EUR  et  MÉD, 
avec  des  communautés  végétales,  des  compo-
sitions  spécifiques,  des  taux  de  recouvrement  et 
d’endémisme  différents.  Il  s’agit  de  communautés 
vivaces,  en  opposition  aux  communautés  éphé-
mères annuelles (COSTA et al. 2011). Pour certaines 
associations, la transition biogéographique se situe 
aux environs du "Rio Tejo (Lisboa, ou Cap da Roca)», 
et,  pour  autres,  plus  au  nord,  sensiblement  à "Ria 
de  Aveiro" (Figueira  da  Foz,  ou  Cap  Mondego)  (Fi-
gure 2). 

Toutes  ces  communautés  sont  inscrites  à  l’an-
nexe I de la Directive européenne "Habitats Faune-
Flore" nº 92/43/CEE.

Au  Portugal  continental,  les  recouvrements  des 
communautés dominantes de la végétation psam-
mophile  d’arrière-plage,  de  dune  blanche  et  de 
dune grise, sont présentés dans le Tableau 1. 

L’analyse  de  ces  résultats,  permet  d'établir  des  re-
lations claires entre les secteurs étudiés, leur végé-
tation  dominante  et  le  recouvrement  des  espèces 
endémiques.

Figure 2
Frontières biogéographiques 

entre les régions 
Eurosibérienne et 

Méditerranée des associations 
dominantes étudiées.

Source : Orthophotocartes 
de ESRI, créées avec un 

Programme SIG Open Source.

veau la mer, plus grande fréquence des tempêtes) 
et, à l'échelle locale, à de fortes pressions liées à la 
fréquentation  :  urbanisation  croissante  du  littoral, 
piétinement,  pollutions  diverses  générées  par  les 
activités  économiques  (MARTINS  et al.  2013). WIL-
SON  et al.  (2005)  considèrent  qu’il  est  possible  de 
déduire  la  vulnérabilité  écologique  d’un  écosys-
tème à partir du nombre d'espèces endémiques.

Une planification optimale de l'utilisation des terres 
et des activités humaines nécessite la connaissance 
et  la  compréhension  des  modes  de  distribution 
spatiale  des  communautés  végétales.  Dans  ce 
contexte,  la  méthode  phytosociologique  pour  la 
collecte  d’information  est  un  outil  indispensable 
(PAIVA-FERREIRA & PINTO-GOMES 2002).

Objectifs

Les objectifs de cet article sont d’étudier : 

• les principales associations phytosociologiques le 
long d’un axe nord-sud de la côte continentale por-
tugaise,  et  des  gradients  spatiaux "mer-intérieur”, 
caractéristiques  de  la  végétation  psammophile,  et 
de  faire  le  lien  avec  des  tendances  phytogéogra-
phiques,  dans  le  contexte  des  régions  biogéogra-
phiques EUR et MÉD ; 

•  les  taux  de  recouvrement  spatial  des  différentes 
communautés (plage, dune blanche et dune grise) 
et les taux d’endémicité de chaque communauté ; 

•  l’influence  des  facteurs  environnementaux,  no-
tamment des facteurs topographiques et géomor-
phologiques (instabilité des sables et distance à la 
mer), sur la distribution spatiale de la végétation.

Questions posées :

1.  Quelles  sont  les  grandes  tendances  phytogéo-
graphiques  de  la  végétation  psammophile,  et 
comment se manifestent-elles dans  les différentes 
régions biogéographiques ?

2. Peut-on calculer  l'endémicité des différentes as-
sociations et établir des relations avec  les  facteurs 
environnementaux qui influencent la répartition de 
la végétation ?

Hypothèse de travail

L’hypothèse de travail est que :

• les gradients de végétation "mer-intérieur" sont quantifiables et peuvent être mesurés ; 
• une meilleure compréhension des tendances de distribution spatiale contribue à la gestion des activités 
humaines et à la conservation de la nature des zones côtières.

Matériel et méthodes

601  relevés  effectués  entre  1972  et  2009  selon 
l’école  sigmatiste  zuricho-montpelliéraine  ont  été 
analysés  :  (publiés)  BRAUN-BLANQUET et al. 1972, 
DIEZ GARRETAS 1984, COSTA & LOUSÃ 1989, RIVAS-
MARTÍNEZ et al. 1990, NETO 1993, COSTA et al. 1994, 
COSTA  et al. 1997, CALDAS  et al. 1999,  COSTA  et 
al. 2000, NETO 2002, et PAIVA-FERREIRA & PINTO-
GOMES 2002 ; (inédits) PINHO 2001, LOMBA 2004 et 
SILVA 2006. De Lisbonne à l'Algarve quelques rele-
vés originaux ont été réalisés par les auteurs. 

L’identification des taxa et de leur distribution cor-
respondent à CASTROVIEJO et al. (1986 - 2007) et ses 
dernières révisions  (FLORA  IBERICA on line), FRAN-
CO (1971, 1984), FRANCO & ROCHA-AFONSO (1994, 
1998, 2003) et TUTIN et al. (1980). La nomenclature 
botanique suit le Code international de nomencla-
ture  botanique  en  vigueur  (MCNEILL  et al.  2006  ; 
IPNI 2011). La nomenclature phytosociologique est 
conforme à WEBER  et al. 2000, et  la syntaxonomie 
suit  RIVAS-MARTÍNEZ  et al.  2001,  RIVAS-MARTÍNEZ 
et al. 2002, et RIVAS-MARTÍNEZ 2005.
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Dune grise

La dune grise est caractérisée par des températures 
moyennes  quotidiennes  supérieures  (par  rapport 
aux  précédentes)  et  par  des  conditions  thermo-
philes  résultant  d’un  moindre  effet  tampon  de  la 
mer.  Les  communautés  chamaephytiques  domi-
nantes  sont  l’Iberidetum procumbentis  Bellot  1968 
(EUR),  avec  38,89%  de  recouvrement  moyen  des 
endémiques,  et  l’Artemisio crithmifoliae-Armerie-
tum pungentis  Rivas  Goday  &  Rivas-Martínez  1958 
(MED)  avec  55,85%.  Dans  la  région  de  transition 
entre Figueira da Foz et Lisbonne,  l’association Ar-
merio welwitschii-Crucianelletum maritimae  Br.-Bl., 
Rozeira & P. Silva in Br.-Bl., G. Br.-Bl., Rozeira & P. Silva 
1972 (TRA), a un taux de recouvrement de 43,37%. 
Les  taux  généraux  de  recouvrement  pour  les  en-
démiques sont élevés et augmentent progressive-
ment du nord au sud. 

Ce résultats reflètent la valeur biologique et écolo-
gique élevée de la flore et de la végétation, et sont 
conformes au classement des communautés de  la 
dune grise en habitat prioritaire du Réseau Natura 
2000.

Code  habitat  Natura  2000  habitat  :  *2130 - *Dunes 
fixées  (dunes  grises)  ;  *Fixed coastal dunes with 
herbaceous vegetation (“grey dunes”)  [anglais]  ; "* 
dunas fixas com vegetação herbácea (“dunas cinzen-
tas”)" [portugais]. 

Autres codes : EUNIS 2002 : B1.4/P-16.223 ; Paleartic 
2001: 16.22 ; Corine Land Cover : 3.3.1.

Dans la zone de transition entre l’estran et la plage 
haute, la végétation de la classe des Cakiletea mari-
timae Tüxen & Preising in Tüxen 1950 se développe 
sur  les  dépôts  des  laisses  de  mer,  formés  de  ma-
tières  organiques  et  imprégnés  d’eau  salée  (GÉHU 
2006). La flore endémique ne semble pas présente 
dans ces premiers écosystèmes de plage, composés 
d’espèces  annuelles  migratrices  halo  nitrophiles, 
qui  sont  dispersées  par  l’eau  de  mer  situées  dans 
le  bas  de  plage,  et  où  la  instabilité  des  sables  est 
grande. 

Figure 3
Couvertures totales (valeur 

moyenne de l'ensemble 
des relevés étudiés) des 
différentes associations 

dans les différents secteurs 
de la plage et des dunes. 

Couverture Total pour Relévé 
(CTR) et Couverture Total 

d’Endémismes (CTE).

Au sud de Figueira da Foz, les dunes 
fixées  (« dunes  vertes »)  sont  domi-
nées  par  les  genévriers  Juniperus 
turbinata  Guss  subsp.  turbinata,  et 
sont remplacées au Nord par le Stau-
racantho genistoides - Corematetum 
albi Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1964, en 
raison de  l’absence de Juniperus sp. 
Pour cette raison, les résultats entre 
les  différentes  communautés  ne 
sont  pas  directement  comparables, 
et ces deux communautés n'ont pas 
été analysées dans cette étude.

Relativement  au  recouvrement  to-
tal des différentes associations dans 
différents secteurs de plages et des 
dunes,  la Figure 3 permet de visua-
liser la valeur moyenne (pour toutes 
les espèces) obtenue par relevé, ain-
si que le recouvrement des espèces 
endémiques  (moyenne  de  tous  les 
relevés pour chaque association).

Arrière-plage

La  haute  plage  supporte  des  vagues  sporadiques 
d’eau  de  mer  pendant  l'hiver.  Les  zones  planes 
peuvent être affectées par  la déflation éolienne et 
l’écoulement laminaire. Les communautés (prairies 
hémicryptophytiques)  présentent  un  faible  recou-
vrement.  Dans  les  zones  irrégulières  (nebkas  litto-
rales),  formées  par  l'accumulation  de  sable  autour 
des espèces vivaces, comme la colonisatrice Elytri-
gia juncea (L.) Nevski subsp. boreali-atlantica (Simo-
net & Guin.) Hyl., il est possible de différencier deux 
communautés. Au nord de Figueira da Foz, la com-
munauté  prédominante  est  l’Euphorbio paraliae-
Elytrigietum boreoatlanticae Tüxen in Br.-Bl. & Tüxen 

1952 corr. Darimont, Duvigneaud & Lambinon 1962 
nom. mut. (recouvrement des endémiques : 1,07%). 
Au  sud  de  ce  secteur,  la  communauté  prédomi-
nante  est  l’Elytrigietum junceo-boreoatlantici  J.-C. 
Costa,  C.  Neto,  Lousã,  J.  Capelo  &  Rivas-Martínez 
2004 (recouvrement des endémiques : 1,7%).

Code habitat Natura 2000 : 2110 -   Dunes mobiles 
embryonnaires ; Embryonic shifting dunes [anglais] ; 
Dunas móveis embrionárias [portugais].

Autres codes : EUNIS 2002 : B1.3/P-16.211 ; Paleartic 
2001 : 16.211 ; Corine Land Cover : 3.3.1.

Dune blanche

Dans les dunes vives ou mobiles (dunes blanches) 
les  formations d’Ammophila arenaria L.  subsp.  link 
australis  (Mabile)  M.  Lainz  sont  dominantes.  Entre 
Figueira  da  Foz  et  Aveiro  (plage  de "Costa  Nova") 
se  différencient  deux  communautés  :  l’association 
Otantho maritimi-Ammophiletum australis Géhu  & 
Tüxen  1975  corr.  Rivas-Martínez,  Lousã,  T.  E.  Díaz, 
Férnandez-González  &  J.  C.  Costa  1990,  survient 
dans  le  Nord  (EUR),  et  Loto cretici-Ammophiletum 
australis Rivas-Martínez 1965 corr. au Sud (MED). 

Des  taux  significatifs  de  recouvrement  de  la  flore 
endémique ont été observés. Pour  la première as-
sociation le taux de recouvrement pour des endé-
miques portugaises est de 0,01%, contre 3,40% dans 

la MED. Toutefois, pour les endémiques ibériques, le 
taux de recouvrement le plus élevé concerne la EUR 
(respectivement 6,94% et 0,60%), ce qui peut être 
lié à la continuité naturelle de cette végétation avec 
les côtes du nord de l’Espagne (Galice), et à des fac-
teurs bioclimatiques

Code  habitat  Natura  2000  :  2120 - Dune  mobile 
(dune  blanche)  ;  Shifting dunes along the shoreline 
with Ammophila arenaria (“white dunes”)  [anglais]; 
dunas móveis do cordão dunar com Ammophila are-
naria (“dunas brancas”)" [portugais]. 

Autres codes : EUNIS 2002 : B1.3/P-16.212 ; Paleartic 
2001 : 16.212 ; Corine Land Cover : 3.3.1. 
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Tableaux 

Tableau 1. Couverture valeur moyenne de tous les relevés analysés agroupés pour 
associations) en pourcentages (%). CTR - Couverture Total pour Relevé (tous les 
taxa). CTE - Couverture Total d’Endémismes (par rapport à la couverture totale 
convertie à 100%); ET – Total de couverture par des endémismes (dans le relevé); 
EE – Endémismes Européennes ; EI – Endémismes Ibériques ; EP – Endémismes 
Portugaises. (ET = EE+EI+EP).  

(%)   

Association 

 

Secteur CTR CTE ET EE EI EP 

Arrière plage 54.67 1.96 1.07 0 1.0 0.07 

Dune blanche 86.86 8.04 6.98 0.03 6.94 0.01 

 
EUR 

Dune gris  113.37 31.66 35.89 1.93 32.22 1.73 

TRA Dune gris 67.23 64.51 43.37 0.86 35.18 7.33 

Arrière plage  41.84  2.8 1.17 0 1.03 0.14 

Dune blanche 84.69 4,9 4.14 0.14 0.60 3.40 

 

MED 

Dune gris 124.38 44.89 55.83 11.69 33.76 10.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1
Couverture moyenne de 
tous les relevés analysés 
(groupés par associations) 
en pourcentages (%). 
CTR - Couverture Total 
par relevé (tous les taxa). 
CTE - Couverture Total 
d’Endémismes (par 
rapport à la couverture 
totale convertie à 100%); 
ET – Total de couverture par 
des endémismes (dans le 
relevé); EE – Endémismes 
Européennes ; EI – 
Endémismes Ibériques ; EP – 
Endémismes Portugaises. (ET 
= EE+EI+EP). 
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Grâce  à  l'utilisation  des  informations  phytosocio-
logiques,  nous  pouvons  caractériser  les  grandes 
tendances  phytogéographiques  de  la  végétation 
psammophile  sur  la  côte  portugaise,  et  préciser 
la  répartition de cette flore et de cette végétation 
dans  les  régions  EUR  et  MÉD.  Il  a  également  été 
possible de calculer et de comparer  les  taux d'en-
démicité  le  long  des  gradients,  et  d’identifier  une 
tendance  claire  à  son  augmentation  des  secteurs 
proches de  la mer vers  les zones  intérieures, attei-
gnant des valeurs maximales dans les communau-

tés  MÉD  de  la "dune  grise ",  ce  qui  justifie  pleine-
ment son classement en habitat prioritaire d'intérêt 
communautaire.

Ces travaux ont clairement contribué à la compré-
hension  des  relations  entre  l’instabilité  des  sables 
et  l’influence  de  la  mer  dans  la  distribution  de  la 
végétation des plages et dunes du Portugal, et de 
mieux connaître ses grandes tendances phytogéo-
graphiques.
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En général, il a été constaté une croissance progres-
sive  du  recouvrement  total  de  l’arrière-plage  vers 
les dunes blanche et dunes grises, avec 55%, 87% et 
113% aux associations EUR, et 42%, 85% et 124% à la 
MÉD. La plus forte augmentation de recouvrement 
dans le gradient psammophile entre communautés 
voisines, se situe de l’arrière plage à la dune blanche 
MED (43%), et la plus faible, de la dune blanche à la 
dune grise EUR (26%). Aussi l'amplitude de la varia-
tion totale de la plage à la dune grise est plus élevée 
pour les associations MÉD, avec 82% vs. 58% pour la 
EUR. Seule la communauté de la dune grise MÉD a 
un recouvrement total plus élevé que son associa-
tion correspondante EUR (124% vs. 113%). 

Il  semble  que  le  recouvrement  total  de  l'asso-
ciation  des  dunes  grises  de  TRA,  est  beaucoup 
plus  faible  (67%)  que  celui  de  ses  homologues. 
Toutefois,  les  espèces  endémiques  occupent 
une  superficie  beaucoup  plus  élevée  avec  un 
recouvrement  moyen  des  relevés  de  65%,  sui-
vi  par  l'association  MED  (42%)  et  l'EUR  (32%). 
Parmi  toutes  les  associations,  le  recouvrement  le 
plus  faible  des  taxa  endémiques  concerne  l’asso-
ciation  EUR  de  l’arrière  plage  (2%),  mais  avec  peu 

de  différence  par  rapport  à  son  homologue  (3%). 
Comme  pour  le  recouvrement  total,  les  taux  de 
changement  du  recouvrement  des  endémiques 
de l’arrière plage aux dunes grises sont supérieurs 
pour  l’association  MÉD  (39%  vs.  30%),  mais  avec 
peu de différence.

La croissance progressive des recouvrements de la 
plage pour l’intérieur peut être déterminée par les 
facteurs écologiques, comme la mobilité élevée des 
sables,  l’influence  des  embruns  et  les  inondations 
marines : dans la dune grise, une amélioration gé-
nérale  des  conditions  environnementales  pour  la 
vie des plantes, se traduit par un recouvrement su-
périeur, différentes stratégies de dispersion et une 
dominance de taxa chamaephytiques. D’autre part, 
la thermicité supérieure dans le sud peut détermi-
ner  les  taux  de  recouvrement  globaux  inférieures 
en ces secteurs de la plage. 

La  Figure  4  compare  la  part  que  les  taxa  endé-
miques occupent dans  le  recouvrement total  (ET), 
et leurs différents statutsb: Endémiques de l'Europe 
(EE), de la Péninsule Ibérique (EI) et Portugaises (EP). 

Figure 4
Composition des couvertures 
par endémiques. ET – Total 
de couverture par des 
endémismes (par rapport 
à la couverture totale 
convertie à 100%) ; EE – 
Endémismes Européennes ; 
EI – Endémismes Ibériques ; 
EP – Endémismes Portugaises. 
(ET = EE+EI+EP). 

La  dune  grise  MÉD  présente  le  taux  de  recouvre-
ment le plus élevé pour ET, avec 55,83%, suivie par 
la TRA (43,37%) et EUR (35,89%). La plus faible va-
leur est observée pour l’arrière-plage EUR (1,07%).

Pour  la  majorité  des  associations,  les  valeurs  les 
plus élevées sont celles des EI (la dune grise TRA est 
la première avec 35,18%), à  l’exception de  la dune 
blanche  MÉD  dont  la  valeur  la  plus  élevée  (3,4%) 
correspond à des EP.

Les EP apparaissent presque exclusivement sur  les 
dunes grises  (valeur plus élevée pour  l’association 
MÉD  :  11,69%),  tandis  que  les  communautés  de 
plages  et  de  dunes  mobiles  sont  principalement 
colonisées par des formations moins riches en bio-
diversité, et dominées par des espèces à large distri-
bution et à dispersion par la mer.
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Résumé
Bioindicateurs de la dynamique d’érosion marine dans les systèmes de plage et des dunes de la côte continentale 
Portugaise.

Les écosystèmes psammophiles littoraux, sont or-
ganisés selon les gradients de la mer vers les zones 
intérieures. Ces gradients révèlent une succession de 
communautés végétales distinctes, qui se dévelop-
pent progressivement de la plage jusqu'aux dunes 
intérieures stabilisées. Du point de vue de la compo-
sition structurelle, physionomique et floristique, ces 
communautés forment diverses associations phyto-
sociologiques, qui définissent les différents biotopes, 
selon leur géomorphologie, le sol et les caractéris-
tiques écologiques. Pour les plages de sable stables 
du point de vue de la balance d'érosion, les différentes 
communautés végétales ont tendance à occuper des 
empreintes zonales relativement larges, avec des tran-
sitions claires. Lorsque les processus érosifs sont forts, 
ils ont pour effets le démaigrissement de la plage, le 
recul du littoral, et l'avancée des sables mobiles vers 
l'intérieur. Dans les cas les plus sévères, le gradient 
zonal (entre la plage, les dunes instables, et les dunes 
relativement stabilisées), est souvent comprimé, et 
les différentes communautés végétales tendent à se 
chevaucher. Puisque les hémicryptophytes herbacés 
de la plage et des dunes instables, ont des capacités 
intrinsèques de colonisation, une haute tolérance (ou 
même de préférence) à l'ensablement, et des taux 
élevés de croissance, ils peuvent s'adapter rapidement 
à l'instabilité de la surface topographique, et migrer 
à l'intérieur de l'écosystème. Cependant, le taux de 
croissance de la végétation ligneuse chamaephytique, 
caractéristique des dunes relativement stables (dunes 
grises) est plus lent, ainsi que la capacité des plantes 
à résister à la mobilité des sables et à l'ensablement. 
L'avancée de la mer à l’intérieur, combinée à la dif-
férence de résilience des différentes associations vé-
gétales, se traduisent par la diminution de la vigueur 
des taxons chamaephytique, et l’assemblage de plan-
tes de différentes communautés. L'objectif principal 
de ce travail est d'étudier des tendances générales 
d'érosion le long de la côte continentale portugaise, 

à partir de l'analyse de la végétation dominante le 
long du gradient psammophile. Il est focalisé sur le 
rôle joué par certaines plantes comme bioindicatri-
ces de la vitesse des processus d'érosion, causés par 
le transport éolien des sables, la dynamique marine 
et le recul du trait de côte. L'intensité du phénomène, 
exprimée par la présence d'espèces hémicryptophy-
tiques typiques des secteurs de l’arrière-plage et des 
dunes blanches, mélangées à des associations végé-
tales dominantes des dunes grises, est analysée. Les 
plantes identifiées comme des bioindicateurs fiables 
sont au nombre de dix : Ammophila arenaria subsp. 
australis, Cakile maritima, Calystegia soldanella, Elymus 
farctus, Eryngium maritimum, Euphorbia paralias, Medi-
cago marina, Otanthus maritimus, Pancratium mariti-
mum et Polygonum maritimum. Les corrélations entre 
les changements observés dans le modèle théorique 
d'un gradient psammophile en situations d’équilibre 
et d’érosion sont établies. L'intensité du phénomène 
est analysée et quantifiée le long des différents 
secteurs de la côte portugaise. Une valeur maximum 
de 14,9 % de couverture pour des bioindicateurs (es-
pèces psammophile pour les relevés de la dune grise) 
a été enregistrée au Nord d'Aveiro, et tombe à 10,9 % 
entre Aveiro et Figueira da Foz. Les valeurs continuent 
à baisser dans l’association Armerio welwitschii-Cru-
cianelletum maritimae (transition entre l’association 
précédente et l’association Méditerranéenne), avec 
9,6 %. Cette tendance à la baisse est confirmée pour 
l’Artemisio crithmifoliae-Armerietum pungentis, avec 
6,4 % dans la côte du Sud-ouest et le record le plus bas 
est atteint dans la côte Sud d'Algarve (5,9 %). Les plus 
hautes valeurs se rencontrent dans le nord de Portu-
gal (descendant vers le Sud), résultats cohérents avec 
les caractéristiques physiques de la côte portugaise, et 
les hypothèses de travail.

mots-clés : bioindicateurs, érosion marine, côte por-
tugaise

Abstract

Bioindicators of erosive dynamics in beach and dune systems in the Portuguese mainland coast.
The littoral psammophilic ecosystems are organized 
according gradients leaning from the sea to interior 
areas, including a succession of phytosociological 
associations, correspondant to well discriminate bio-
topes, according their geomorphologic, soil and eco-
logical characteristics. In the stable sandy shores (in 
terms of erosion balance), the different communities 
occupy relatively wide zonal tracks, with clear transi-
tions. However, in situations of beach downwasting 
and coastline retreat, the mobile sands tend to ad-
vance inland, often compressing the zonal gradient, 
and distinct communities tend to overlap. Since the 
herbaceous hemicryptophitic flora typical from the 
beach and instable dunes has intrinsic colonization 
skills, high tolerance (or even preference) to burial, 
and elevated growing rates, it can quickly adapt to the 
instability of the topographic surface, accompanying 
its movement to the interior. Yet, the growing rates of 
the woody chamaephitic vegetation, characteristic 
of the more interior and relatively stable dune (gray 
dune) are slower, in addition to a lower capability to 

resist to burial. Thus, sea advance and inherent sands 
mobility inland, combined with the dissimilar resil-
ience of plant associations, results in the in the overlap 
of the chamaephitic taxa and in the amalgamation of 
species from different communities. The main objec-
tive of this work was to study general trends of erosion 
along the Portuguese softline mainland coast, based 
in the analysis of the dominant associations that oc-
cur along the psammophilic gradient. It was focused 
in the role played by some plants has bioindicators of 
the rate of erosional processes caused by wind trans-
portation, sea dynamics and coastal retreat. Plants 
that can be used has reliable bioindicators are identi-
fied. Correlations between the observed alterations in 
the theoretical model of a coastal psammophilic gra-
dient, and the intensity of erosion are established. The 
intensity of the phenomenon is analyzed and quanti-
fied along different sectors of the Portuguese coast. 

keywords : bioindicators, marine erosion (érosivedynam-
ics), portuguese coast.
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Introduction

The Portuguese coastal natural ecosystems are 
included in three main types: beaches and 

dunes, cliffs, and marshes (MOREIRA 1984; COS-
TA 2001). Coastal beaches and dunes usually are 
formed in soft shorelines of sand, gravel or cobble. 
Although the retreat and advance of the shoreline 
position can occur naturally (BROWN et al. 2011), 
soft cliffs and sedimentary coasts are far less resil-
ient than hard rock coasts, that barely erode (EURO-
SION 2004).

Erosion dominates over accretion on at least 70% of 
the world’s sandy shorelines, resulting in an inland 
displacement of the shoreline (BIRD 1985). Erosion 
in soft shorelines can be a normal environmental 
response to cyclic climatic conditions, that slow-
ing goes on for several years, or take place in fast 
and dramatic episodes, like following catastrophic 
storm events (SOPAC 2007; BROWN et al. 2011). 
Yet, commonly considered as problematic, since it 
jeopardizes human development along the coast, 
having high costs (economic, in property, land, 
infrastructures and transports), erosion is indeed 
a natural process of sediment redistribution (VE-
LOSO-GOMES et al. 2004; BROWN et al. 2011); the 
problem lies in erosion being amplified or stimu-
lated by human interferences in the usual sands 
movement and budget patterns (CARTER 1991). Di-
rect causes include hard engineering techniques of 
coastal defence, inefficient or inappropriate protec-
tion structures, dredging for navigational purposes, 
and coastal artificialization (e. g. harbour develop-

ment), that have high impacts on natural sediment 
processes (EUROSION 2004).

Plus, vegetation clearing as well as related land 
use changes, river damming and water regulation 
works, land reclamation, water extraction, sands 
and gas mining, are all factors that contribute to 
land subsidence and lost. An indirect, but signifi-
cant cause is the sea-rise and its sources, the eco-
nomic activities that increase CO2 concentration in 
the atmosphere contributing to global warming 
(CARTER 1991; EUROSION 2004; FEAGIN et al. 2005a; 
IPCC 2007; BROWN et al. 2011).

Rising sea level over the next century will affect 
coastal regions in several ways: land loss, shoreline 
retreat from erosion and inundation, increased fre-
quency of storm-related flooding, intrusion of salt 
water into freshwater aquifers (CCSP 2009). Sea 
level rise can be considered the ultimate vulnerabil-
ity exposure factor (WILSON et al. 2005) to coastline 
erosion (MARTINS et al. 2012), since the sensitivity 
of a coastal region depends on the physical aspects 
(shape and composition) of a coastal landscape and 
also in its ecological setting (CCSP 2009). 

In many locations of the Portuguese coast, dramatic 
land use changes, such as the abandonment of agri-
culture and the construction of dams that retain the 
sediments upstream, are probable causes to coastal 
erosion (MARTINS et al. 2012). Still, those causes are 
poorly studied (EUROSION 2004). 
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In the Portuguese west coast the predominant an-
nual wave direction is from the northwest, with 
episodic winter storm waves from the southwest 
(COSTA & PINTO 2011; SILVEIRA et al. 2011). From 
Aveiro to the north, the coastal exposure to the sea 
dynamics is higher than in other areas, being the 
coast of Algarve (southeast) sheltered from the pre-
dominant wave and winds direction of northwest. 
Main natural factors related with coastal erosion 
are the waves, winds, storms, tides, near-shore cur-
rents and slope processes (landslides) (EUROSION 
2004). The impact of the turbulent energy of waves 
is particularly significant in open straight sectors 
of the coast, like in Vagueira and Costa da Capari-
ca (Cova do Vapor) (DIAS & NEAL 1992; FERREIRA 
2006). Wave formation is also related with stronger 
wind patterns, which cause aeolian erosion of the 
sands. Extreme storm are common along the coast, 
sometimes triggering several meters of retreat in a 
short amount of time. The importance of the tides 
as an erosion factor is also high along the macro-
tidal Atlantic coasts (tidal ranges superior to 4 me-
ters), thus, in the Portuguese west coast (EUROSION 
2004). 

In the last three decades, erosion has been studied 
in a number of points of the Portuguese mainland 
coast, by several authors (e.g. OLIVEIRA et al. 1982, 
ANDRADE et al. 1989, FERREIRA et al. 1990, ÂNGELO 
1991, MARQUES 1991, BETTENCOURT & ANGELO 
1992, DIAS & NEAL 1992, FERREIRA & DIAS 1992, 
DIAS et al. 2000, FERREIRA 2006, MENDES & PINHO 
2008 and COSTA & PINTO 2011). In general, their 
outcomes indicate that, combined, the orientation 
of the coast, the predominant wave direction and 
the diminution of the wave energy to the South, re-
sults in a general progressive diminution of erosion 
in that direction, except for a few well known prob-
lematic locations like Costa da Caparica (FERREIRA 
2006). This is confirmed by IA (Instituto do Ambiente, 
Environment Institute, Portugal) in a report made in 
2005, so as to concluded that the erosive effect is 
more intense in the stretches to the north of Naz-
aré, particularly between Espinho and Ovar (which 
shows the higher rate of retreat). According to the 
same study, the average rates of retreat ranged 
from 0.2 meter/year to 9 meters/year, and all the 
values superior to 1meter/year were localized in the 
north of Figueira da Foz. 

However, despite all the studies about erosion of 
the Portuguese coast, there is only a reduced num-
ber of recent works specifically dealing with the re-
lations between the coastal erosion phenomenon, 
and the natural vegetation distribution and be-
havior along the coastal beaches and dunes. Some 

exceptions are the works of ARAúJO et al. 2002, 
SOARES DE CARVALHO et al. 2002, LOMBA et al. 
2005 and LOMBA et al. 2008.

Still, most of the works relying on the important bio-
indication potential (ISERENTANT & DE SLOOVER 
1976) of the sands’ flora and vegetation (FAVENNEC 
2002) are focused in restricted areas of the north 
Portuguese coast, in the Atlantic (Eurosiberian) Bio-
geographic Region, like GRANJA et al. 2000, SILVA 
2006 and HONRADO et al. 2010. 

This lack of information is concerning, considering 
future scenarios of sea-rise in which coastal erosion 
can derail or block the coastal dunes’ accommo-
dation landwards, since there will be no available 
space (PSUTY & SILVEIRA 2010). If there is space, 
in low intensity scenarios, plant communities may 
fully developed over five years; in moderate and 
high, may became too stressed to grow, leading to 
smaller dunes and eventual breakdowns of dune 
formation. In the higher water scenarios, they will 
no longer provided wind blocks, elevated dune 
structures, or added to the sand and soil fertility 
(FEAGIN et al. 2005a).

Native psammophilic flora and vegetation plays 
a vital role in the resilience and vitality of coastal 
social-ecological services (FEAGIN et al. 2010; MAR-
TINS et al. 2012), for instance biodiversity mainte-
nance (TIL & KOOJMAN 2007; HOWE et al. 2009), 
subsurface water retention, sand fixation and dune 
construction. Sandfixing plants (e.g. Atriplex sp.) are 
responsible for stabilizing surfaces and sand-build-
ing (e.g. Ammophila sp. and Elymus sp.) are involved 
in accumulating material (CARTER 1991). Time and 
space relationships between the beach and the 
dune systems’ sediment budget, are the founda-
tion for foredune (mobile dune or white dune) de-
velopment and geomorphological evolution across 
the beach-dune profile (PSUTY & SILVEIRA 2010). 
Coastal dunes develop as accumulating systems 
with very positive sediment budgets (i.e. input far 
exceeds output). Thus, a negative budget leads 
to a dissected dune system by erosion landforms: 
blowouts, deflation hollows and plains, reactivation 
dunes and scarping (CARTER 1991).

In conditions of dynamic equilibrium (erosion 
equals accretion) psammophilic communities occur 
in well-defined geomorphological and ecological 
gradients (FEAGIN et al. 2005b) mostly determined 
by environmental factors, has sea dynamics, sea 
proximity and sands mobility, that are expressed 
in specific plant associations, coverage and species 
compositions (KIM & YU 2009). 
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Along the coastal geopermasigmetum (RIVAS-MAR-
TÍNEZ 2005), plant specialization to the substrate is 
high, the different communities can be clearly iden-
tified (in terms of species, composition, and cover-
age), and usually do not contact except in narrow 
border areas (MARTINS et al. 2013). Since, facing 
severe erosive sea processes, very often the beach 
sands and the foredune advance inland (PSUTY & 
SILVEIRA 2010) overlapping the relatively stabilized 
dunes (gray dunes), in such situations their vegeta-
tion can mingle and coexist for a period of time. 

Work hypothesis

The presence of dune constructors (CARTER 1991), 
hemicryptophitic species typical from the high 
beach and foredune communities, in the secondary 
(or gray) dune, can be interpreted to provide infor-
mation on the intensity of sea erosion. 

According to the position they occupy along the 
psammophilic gradients (RIVAS-MARTÍNEZ 2005), 
these species have high bioindication potential 
of sea erosion (ISERENTANT & DE SLOOVER 1976; 
NETO et al. 2010; MARTINS et al. 2013), and a special 
importance for conservation concerns.

So, considering the geographical and physical cha-
racteristics of the mainland Portuguese coast, the 
global percentage of exclusive psammophilic plant 
species in the gray dune is to be maximum at North 
of Aveiro (MARTINS et al. 2013) where the sea ero-
sion is higher, diminishing to South. It should be 
lowest in the Oriental Algarve‘s coasts (EUROSION 
2004). 

Study area

The study area of this work is the Portuguese 
continental soft coastline, which shows a tended 
linear configuration (Figure  1) in result of the mi-
neral nature of the rocks and sea erosion intensity 
(RIBEIRO et al. 1987). It is composed by four main 
types of coasts: low sandy beaches, cliffs, littoral 
wetlands - estuaries and deltas -, and artificialized 
coasts, with about 591 Km of beaches that alternate 
irregularly with sea cliffs (ANDRADE et al. 2002). To 
the north of Espinho until the Portuguese north 
end, between Nazaré and the mouth of the Tagus 
River, and in southwest of Alentejo and western 
Algarve (Costa Vicentina, that goes from the south 
of Sines until Cape of São Vicente), the coasts are 
mainly tall and rugged, with some small beaches 
limited by cliffs, in many areas. From Espinho to 
about a third of the territory (Figueira da Foz), the 
shore is mainly low and sandy (ANDRADE et al. 
2002). Where the sea contacts with soft rocks, or 
the line of contact is predominantly low (due to the 
emerging of a narrow strip of coastal area during 
the marine regression), exist most sandy beaches 
and dune formations. Sometimes they are pro-
moted by the deposition of sands in crevices (e. g. 
some coastal areas between Espinho and São Pedro 
de Moel, or in the Eastern Algarve), or along conti-
nue formations of significant extension, like in the 
arch Tróia-Sines (DAVEAU 1995; RIBEIRO et al. 1987). 

Figure 1
Study area, the Portuguese 
continental coast. (Source: 

Orthophotomaps from ESRI. 
Maps created in a GIS Open 

Source Programe).



328 Documents phytosociologiques, Série 3 • 2014 • Volume 1

Material and Methods

This work was based in the analysis of 209 phytoso-
ciological inventories made according the sigmatist 
landscape phytosociological approach (BRAUN-
BLANQUET 1979; GÉHU & RIVAS-MARTÍNEZ 1981; 
RIVAS-MARTÍNEZ 2005). The relevés were randomly 
picked (RUXTON & COLEGRAVE 2006.) from seve-
ral bibliographic fonts: BRAUN-BLANQUET et al. 
1972; DÍEZ-GARRETAS 1984; RIVAS-MARTÍNEZ et 
al. 1990; NETO 1993; COSTA et al. 1994; COSTA et al. 
1997; CALDAS et al. 1999; COSTA et al. 2000; PINHO 
2001; NETO 2002; PAIVA-FERREIRA & PINTO-GO-
MES 2002; LOMBA 2004; SILVA 2006. Concerning 
the occidental coast from Lisbon to Algarve, some 
original unpublished relevés, from the authors, 
were analyzed. To perform the statistical analysis, 

the abundance classes of BRAUN-BLANQUET 1979 
were transformed into numeric values, using the 
middle value of each class. 

Botanical nomenclature is according MCNEILL et 
al. 2006, IPNI 2011 and CASTROVIEJO et al. (1986 
– 2007, plus more recent revisions of Flora Iberica 
published on-line). Phytosociological nomencla-
ture respects WEBER H. et al. 2000, and sintaxonomy 
follows RIVAS-MARTÍNEZ et al. 2001, RIVAS-MAR-
TÍNEZ et al. 2002 and RIVAS-MARTÍNEZ 2005.

Concerning geomorphology, beaches and dunes’ 
psammophilic gradient, follows BIRD 1965, and 
ecology is according to MOREIRA 1984.

Results and Discussion

• The studied relevés correspond to the three dominant chamaephitic plant associations which occur in the 
gray dunes along the continental Portuguese coast. These communities are: 

1. Iberidetum procumbentis Bellot 
1968, an Iberian-Atlantique asso-
ciation that, in Portugal, only oc-
curs to the North of Aveiro. Such 
communities are differentiated 
by the presence of the Portu-
guese endemic taxa Jasione lusi-
tanica A.DC. (only distributed by 
Minho, Douro Litoral and Beira 
Litoral) and Coincya monensis (L.) 
Greuter & Burdet var. johnstonii 
(Samp.) Leadlay (that only exists 
in Douro Litoral). It is also cha-
racterized by the absence of the 
genus Armeria Willd. A total of 88 
relevés were analyzed. 

2. Armerio welwitschii-Crucianell-
etum maritimae Br.-Bl., Rozeira & 
P. Silva in Br.-Bl., G. Br.-Bl., Rozeira 
& P. Silva 1972. Characterized by 
the presence of the Portuguese 
endemism and exclusive to this 
association, Armeria ciliata sub-
sp. welwitschii Boiss., it can be 
considered a transition between 
the Eurosiberian (Iberidetum pro-
cumbentis) and the Mediterra-
nean association (Artemisio crith-
mifoliae-Armerietum pungentis 
Rivas Goday & Rivas-Martínez 
1958). It is distributed by the soft 
coastline between Aveiro and 
Lisbon.

3. Artemisio crithmifoliae-Arme-
rietum pungentis Rivas Goday & 
Rivas-Martínez 1958. This Med-
iteranean association only oc-
curs to the South of Tagus River, 
being dominated by Armeria 
pungens Hoffmanns. & Link., and 
possessing the Southwest Portu-
guese endemic taxon Herniaria 
maritima Link ex Nyman (present 
in Algarve, Baixo Alentejo, Portu-
guese Estremadura and Ribate-
jo), plus Thymus carnosus Boiss. 
and Linaria lamarckii Rouy, two 
species that are distributed by 
Algarve, Baixo Alentejo and Por-
tuguese Estremadura, recently 
also given to Huelva (Spain), ac-
cording Flora Iberica. 

• According to their life types and fidelity to specific beach and mobile dune plant associations, when found 
in the relevés identified has gray dunes’ communities, the next taxa were considered has bioindicators of 
sea erosion (see Figure 2): 

1. Ammophila arenaria (L.) Link subsp. australis (Ma-
bille) M.Laínz. 

2. Cakile maritima Scop. (subsp. integrifolia Hyl. ex 
Greuter & Burdet and subsp. maritima Scop.) 

3. Calystegia soldanella (L.) Roem. & Schult.

4. Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis

5. Eryngium maritimum L. 

6. Euphorbia paralias L. 

7. Medicago marina L.

8. Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. & Link

9. Pancratium maritimum L.

10. Polygonum maritimum L.
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Figure 2
Bioindicators of sea erosion:  

1. Ammophila australis
subsp. australis; 

2. Cakile maritima; 
3. Calystegia soldanela; 

4. Elymus farctus; 
5. Eryngium maritimum; 

6. Euphorbia paralias; 
7. Medicago marina; 

8. Otanthus maritimus; 
9. Pancratium maritimum; 

10. Polygonum maritimum L.
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The justification for choosing these taxa as bioindi-
cators relies in the following:

Cakile maritima subsp. integrifolia, C. maritima 
subsp. maritima, and Polygonum maritimum, are 
characteristic taxa in the sparsely covered first veg-
etation strip, that occurs in the medium-high beach 
transition area (medium covers of 25.78% for the 
Eurosiberian association - Honkenyo-Euphorbietum 
peplis Tüxen ex Géhu 1964 - and 19.11% to the Medi-
terranean - Salsolo kali-Cakiletum aegyptiacae Costa 
& Mansanet 1981, according the study of MARTINS 
et al. 2012. These plant communities are floristically 
poor and dominated by therophitic pioneers, halo 
nitrophilous, has Cakile maritima, which are dis-
persed by sea, transported during the high tides, 
and deposited in the debris accumulation areas, 
especially during spring. Due to the sands instabil-
ity, high salinity and constant inundation, perennial 
species do not have the capacity to establish in this 
beach sector. 

In Portugal, the two associations are separated 
in "Cabo da Roca" (within the influence of Serra de 
Sintra, Lisbon). In the North is found Cakile mariti-
ma subsp. integrifolia, and in the South C. maritima 
subsp. maritima. Both communities are included 
in the "Nature 2000" habitat "Annual vegetation of 
drift lines" [“Vegetação anual das zonas de acumu-
lação de detritos pela maré”], with the habitat code 
number 1210 (code EUNIS 2002: B2.1; Paleartic 
2001: 17.2; Corine Land Cover: 3.3.1.). They have 
suffered a decrease in its area, over the last twenty 
years (ALFA 2006). 

When found in the gray dunes’s relevés, these spe-
cies can be interpreted has reliable bioindicators 
of swift sea advance or of the occurrence of strong 
storms, and waves’ penetration landwards, thus be-
ing related with erosive dynamics in the coastline. 

Elymus farctus and Eryngium maritimum are spe-
cies that typically appear in the high beach, where 
the flat areas can suffer a periodic penetration of 
the waves, especially during winter. In Portugal, 
this beach sector is mainly colonized by perennial 
hemicryptophitic grasslands dominated by Elymus 
farctus, receiving the sea water through a laminar 
flow and may suffering wind deflation. Separated 
in "Cape Mondego" (Quiaios beach - Figueira da 
Foz), it is possible to identify the asociations Eu-
phorbio paraliae-Elytrigietum boreoatlanticae Tüxen 
in Br.-Bl. & Tüxen 1952 corr. Darimont, Duvigneaud 
& Lambinon 1962 nom. mut. (Eurosiberian), and El-
ytrigietum junceo-boreoatlantici J. C. Costa, C. Neto, 
Lousã, J. Capelo & Rivas-Martínez 2004 (Meditera-

nean). Besides Elymus farctus, Eryngium maritimum 
is a colonizer also frequent in these grasslands.

Included in "Nature 2000”, with the habitat code 
number 2110 (EUNIS 2002: B1.3/P-16.211; Pale-
artic 2001: 16.211; Corine Land Cover: 3.3.1.), corre-
sponding to the "mobile embryonic dunes" (or "du-
nas móveis embrionárias" in Portuguese), the have 
suffered a decrease in its distribution area in the last 
two decades, showing different conservation status 
along the Portuguese coast. Best levels of conser-
vation are correlated with lower human pressures 
(ALFA 2006; MARTINS et al. 2012).

When found in more advanced positions inward, 
namely mingled in the gray dunes, those species 
indicate that the sea water was able to penetrate in 
the secondary dunes, indicating recent sea erosion 
episodes.

Otanthus maritimus, Euphorbia paralias, and Medi-
cago marina. In the more inland sector of the high 
beach, plants and other obstacles constitute bar-
riers to the wind carried sand grains, which are 
then deposited and tend to aggregate around it. 
These micro-irregular areas formed by a gradual 
sand accumulation, originate the embryonic dunes 
or "nebkas”, dominated by Otanthus maritimus, that 
tend to grow, and by coalescence of several, may 
originate the primary mobile dunes that are then 
dominated by Ammophila arenaria subsp. australis. 
Euphorbia paralias and Medicago marina (usual spe-
cies in the embryonic dunes). The "nebkas" to the 
North of Quiaios are formed by Otantho maritimi-
Ammophiletum australis Géhu & Tüxen 1975 corr. Ri-
vas-Martínez, Lousã, T.E. Díaz, Fernández-González 
& J.C. Costa 1990, and by Loto cretici-Ammophiletum 
australis Rivas-Martínez 1965 corr. in the South. 

Hence, when found in the gray dunes, they reveal 
that dune formation is taking place in a displaced 
position in the interior, and can be used has a bio-
indicator. 

Ammophila arenaria subsp. australis, Pancratium 
maritimum and Calystegia soldanella. Commonly 
known as "marran grass”, Ammophila australis is a 
harsh perennial that spreads locally and mainly re-
produces by vegetative rhizome fragments. It pre-
fers psammophilic substrates well drained and with 
low contents of organic matter, but has elevated 
ecological ranges for soil pH and temperature, is 
tolerant to wind, air salinity, sands mobility, burial 
and oligotrophic conditions. Yet, it does not tolerate 
high concentrations of salt in the soil. Most vigor-
ous growths are found in the mobile or semi-stable 
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Figure 3
Typical ocean–interior dunes 
psamophilic communities in 

different dynamic conditions. 
[1. Halo nitrophilous 

therophitic vegetation 
(annual), 2. Hemicryptophitic 

grasslands (perennial), 
3. Hemicryptophitic 

communities (embryonic and 
mobile dunes), 4. Therophitic 

grasslands (clearings of the 
chamaephitic vegetation), 

5. Chamaephitic vegetation 
(relatively stabilized dunes), 

6. Phanaerophitic vegetation 
(stabilized dunes)].

dunes, since this taxon is well adapted to sands 
movement, requiring sand burial to maintain vital-
ity and avoid senescence (RUSSO et al.1988, BUELL 
et al. 1995. Burial promotes elongation of the leaves 
and the development of adventitious roots (RAN-
WELL 1959), which is important to obtain soil nu-
trients and water. 

Due to its strong colonizer skills, resistance and re-
silience to environmental perturbations and stress 
conditions, "marran grass" is a competitor, con-
sidered one of the worst invasive species in other 
parts of the world (RUSSO et al.1988). In its native 
range, the taxon’s ecological optimum is in the 
white dune communities (NETO 1993; MARTINS et 
al. 2013), where is the dominant species (RUSSO et 
al.1988), usually accompanied by Othanthus mariti-
mus. In mainland Portugal "marran grass" structures 

the associations Otantho maritimi-Ammophiletum 
australis Géhu & Tüxen 1975 corr. Rivas-Martínez, 
Lousã, T.E. Díaz, Fernández-González & J.C. Costa 
1990 (Eurosiberian), and Loto cretici-Ammophile-
tum australis Rivas-Martínez 1965 (Mediterranean). 
These communities are included in the "Nature 
2000" habitat 2120 (EUNIS 2002: B1.3/P-16.212; Pa-
leartic 2001: 16.212; Corine Land Cover: 3.3.1.), with 
the designation "Shifting dunes along the shoreline 
with Ammophila arenaria (“white dunes”)" [“Dunas 
móveis do cordão dunar com Ammophila arenaria 
(“dunas brancas”)”]. Their conservation status across 
the Portuguese coast is globally medium to bad, in 
the more touristic areas, having suffered a serious 
decrease in the last two decades (ALFA 2006). Ca-
lystegia soldanella is a psammophilic species, also 
common in the high beach and foredune sectors. 
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Opposing to the mobile dunes, further inland, in 
conditions of stabilization of the sands movement, 
other species and communities are able to estab-
lish, forming the gray dunes’ vegetation, and A. 
arenaria subsequently begins to senesce (RUSSO 
et al.1988). When A. arenaria appears mingled with 
the gray dune’s communities (that are directly de-
pendent of a relative stabilization of the substrate), 
reveals a state of landscape dynamics where the 
sands from the foredune advance inland, overlap-
ping the more stable sands. Since accommoda-
tion space is a key requirement for the continued 
functioning of the foredune morphologies during 
periods of sea-level rise and land loss (PSUTY & SIL-
VEIRA 2010), and this space does not always exists, 
or the time for accommodation is not sufficient, the 
presence of those species is an unequivocal bioindi-
cator of shoreline retreat.

• In conditions of stability (A, Figure 3), the coastal 
geopermasigmetum is well defined, and the differ-
ent geomorphological beach sectors (BIRD 1965) 
are easily identified, having understandable cor-
respondences with the different ecological types 
(MOREIRA 1984). When the sea advance and coast-
line retreats, resulting in beach constriction and 
plants moving inland, the hemicryptophitic vegeta-
tion (high beach grasslands of Elymus farctus and 

embryonic dunes with Ammophila australis) con-
stricts, suffering a reduction in its area (B, figure 3). 
When erosion is more severe, the foreshore and the 
backshore almost disappear. Since the hemicryp-
tophitic vegetation has the ability to accompany 
the sands movement landwards, the inshore sector 
(where the gray dune’s vegetation develops) suffers 
the carried sands accumulation, being buried by 
them. By intrinsic biological characteristics, the gray 
dunes’ communities (dominated by chamaephitic 
vegetation and therophitic grasslands in its clear-
ings) have a much slower reaction time. Thus, veg-
etation can mingle and coexist for a certain period 
of time, until the gray dune plants are totally buried, 
ending up to disappear in many cases, especially if 
there is no accommodation space landwards (PSU-
TY & SILVEIRA 2010). In most severe situations, even 
the stabilized dunes (phanaerophitic green dunes) 
are affected. 

Figure 3 illustrates what succeeds with the vegeta-
tion, along the psammophilic ocean-interior dunes’ 
gradient, in different dynamic conditions: A. Sedi-
mentary budget equilibrium, B. Moderate sea ero-
sion, and C. Severe erosion caused by sea advance. 
In Figure  4 it is possible to see a typical situation 
from condition B (or C).

Figure 4
Bioindicators mixed with 
typical species from the grey 
dune (partially covered by 
mobile sands).
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• A maximum value of 14,9 % of coverage has been 
registered to sector A. (North of Aveiro), dropping 
to 10,9% between Aveiro and Figueira da Foz. Va-
lues continue to downward in the association Arme-
rio welwitschii-Crucianelletum maritimae, with 9,6% 
in sector C. This trend is confirmed in the Mediter-
ranean association, Artemisio crithmifoliae-Armerie-
tum pungentis, with 6,4% in the Southwest coast, 
and the lowest record in the South coast of Algarve 
with only 5.9 %. Those results were obtained, using 
the mean value for all the inventories analyzed in 
each sector. Figures 7 to 10, show different situa-
tions registered along several sectors of the Portu-
guese coast. 

To be significant at a broad scale, a representative 
study of the entire Portuguese sandy coast’S, nee-
ded a large amount of data. The use of phytosso-
ciological relevés guaranteed that accurate records, 
obtained by a normalized and robust method of 
vegetation analyses with strong emphasis on plant 
relations and environmental variables (PAIVA-FER-
REIRA & PINTO-GOMES 2002; RIVAS-MARTÍNEZ 
2005; GÉHU 2006). 

The results obtained have permitted to enlighten 
the physical process underlying the bioindication 
of sea erosion processes given by characteristic 
species from the beaches and white dunes, when 
mingled with the gray dune’s vegetation. 

• According to the physical and geographical characteristics of the 
coast, the Portuguese mainland coast was divided in 5 sectors: A. 
Aveiro to North and B. Figueira da Foz to Aveiro (Iberidetum procu-
mbentis); C. Lisbon to Figueira da Foz (Armerio welwitschii-Crucia-
nelletum maritimae); D. Cape of São Vicente to Lisbon and E. South 
coast of Algarve (Artemisio crithmifoliae-Armerietum pungentis) 
(see Figure 5). 

• The calculus of the medium coverage rates by psammophilic spe-
cies with their ecological optimum in the beach and instable dune 
sectors, found in the gray dune’s relevés (in relation to the total co-
verage rates) has showed that the highest values occur in Northern 
Portugal, in the association Iberidetum procumbentis, descending 
to South, like showed in Figure 6.

Figure 5
Location of the 209 studied 

relevés and cover (%) of 
species with optimum in the 
beach and white dune, used 

as bioindicators, present in the 
gray dune’s associations in the 

different coastline sectors.

Figure 6
Percentages of cover by 

bioindicator species found in 
the gray dunes relevés, along 

the Portuguese mainland 
coast. Coastline sectors: A. 

Aveiro to North, B. Figueira 
da Foz to Aveiro, C. Lisbon to 

Figueira da Foz, D. Cape of São 
Vicente to Lisbon and E. South 

coast of Algarve.
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Besides the erosive power of the 
sea, related with the predominant 
sea drift and wind’s power, other 
factors can be pointed as a cause 
of the Portuguese soft coastline 
retreat. In fact, human actions as 
river damming and construction 
in the littoral, affect the sand sup-
ply and beach nourishment, and 
also the effects of climatic change, 
like the progressive sea level rai-
sing and the increasing in storms 
and surge, among others. Never-
theless, the major trend in the 
decreasing of sea erosion, obser-
ved by bioindication, from North 
to South, showed by maximum 
values in Minho and minimum in 
Algarve, is according and corrobo-
rates the work hypothesis. 

Like in other works, general results 
indicate that the interpretation of 
phytossociological data (relevés), 
in the particular context of bioin-
dication of sea erosion, can pro-
vide valuable information in the 
diagnosis of such situations. At 
finer scales, applied coastal mana-
gement and ecosystem conserva-
tion, can benefit with the use and 
development of such methodolo-
gies and studies. 

Figure 7
Micro cliff caused by sea 
erosion in the front of the 
beach (Aveiro).

Figure 8
Typical plants from the beach 
and white dune, with Elymus 
farctus and Ammophila 
arenaria subsp. australis, 
invading the gray dune and 
overlapping the chamaephitic 
vegetation (Tróia).

Figure 9
Severe erosive processes and 
white dune collapse, caused 
by sea advance, near Lagoa da 
Sancha (North coast of Sines).

Figure 10
Extensive gray dune in 
Armação de Pêra (Algarve). 
This relatively stabilized 
coastal does not show evident 
sea erosion (or coastal retreat).
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