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Quercetea 3: 5-20 (2001)
ALFA, Lisboa. Portugal

Reflexiones sobre la Fitosociología en el momento actual

Javier Loidi*

RESUMEN: La Fitosociología o Ciencia de la Vegetación, como disciplina que
comprende el estudio de la vegetación desde distintos puntos de vista y usando diferen-
tes métodos y técnicas, está atravesando actualmente un momento de sumo interés tanto
en lo referente a cuestiones epistemológicas como respecto a sus perspectivas futuras.
Este trabajo expresa, primer lugar, algunas reflexiones sobre el desarrollo reciente y
estado actual de la Fitosociología en Espana y Portugal. En segundo lugar se discute
cómo la Fitosociología se enmarca en el contexto de la ciencia moderna, con algunas
consideraciones sobre algunas técnicas y métodos modernos, principalmente para la
c\asificación de la vegetación. Finalmente se hacen algunos comentarios sobre el futuro
de la Fitosociología y sus perspectivas en cuanto a su aplicación en los inventarios de
recursos naturales y sus consecuencias en la política de ordenación dei territorio y de
conservación de la Naturaleza.

Palabras clave: Fitosociología, Ciencia de la vegetation, c\asificación de la vegetación.

ABSTRACT: Reflections about Phytosociology in the present time.
Phytosociology or Vegetation Science, as a comprehensive science which studies the
vegetation from different points ofview and using different methods and techniques, is
experiencing now a very interesting moment from the epistemologic point of view as
well as to its perspectives for the future. The paper deals first with the reflections about
recent development and state ofthe phytosociology in Spain and Portugal. Second, it is
discussed how the Vegetation Science is situated in the context of modern science and
some considerations are made about new techniques and approaches, mostIy for classi-
fication of vegetation. Finally, some comments about the future and the role of
phytosociology and its application in the inventory of natural resources, and its conse-
quences in land management and nature conservancy policy.

Keywords: Phytosociology, vegetation science, vegetation classification .
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No voy a entrar en definiciones de lo que es la Fitosociología ni comentar los conceptos
fundam entales de esta disciplina, porque nada afiadiría a lo ya escrito en los diversos trabajos
publicados sobre ello desde los primeros tiempos de su desarrollo. Mis reflexiones se dirigen
ai estado actual de la fitosociología en Espana y Portugal, a su encaje en el contexto de la
Biología de Organismos y Sistemas y a sus expectativas de desarrollo en el futuro.

Estado actual

En Espana y Portugal, la Botánica, y particularmente la fitosociología han conocido
un importante desarrollo en las últimas décadas dei S. XX. En el caso de la fitosociología, tal
crecimiento ha estado fuertemente sesgado hacia el estudio descriptivo de las comunidades
vegetales mediante el sistema o escuela llamada de Zürich-Montpellier, sigmatista o de Braun-
Blanquet y Tüxen, que establece una tipología de ellas en base principalmente a su composición
florística. Este trabajo, que ha sido ingente desde los anos 60, ha dado lugar a una enorme
expansión dei conocimiento tipológico de las comunidades vegetales, que, de acuerdo con las
regulaciones dei Código de Nomenclatura Fitosociológica (BARKMAN, MORAVEC &
RAUSCHERT 1986), ha resultado en un desarrollo espectacular de la sintaxonomía. Una de
las particularidades que han ocurrido en Espana, y ahora también en Portugal, es que este
desarrollo sintaxonómico ha sido paralelo con el de la tipología bioclimática y biogeográfica,
en base fundamentalmente ai impulso dei Prof. Rivas-Martínez, lo que ha permitido a cons-
truir un edificio armónico en el que las diferentes sistemáticas se han ido completando de
forma que las unidades van encajando de manera coordinada y coherente. La ingente labor
realizada, sobre todo en las dos últimas décadas, por los numerosos fitosociólogos involucrados
ha conducido, por tanto, a una buena situación en el conocimiento básico de nuestros hábitats
terrestres, en términos generales y salvando las inevitables diferencias territoriales observables.
En este sentido, resulta evidente que hay zonas en las que ha habido un desarrol\o más tardío
de los equipos o hay una densidad menor de fitosociólogos por unidad de superficie, situaciones
que no son ajenas a las vicisitudes profesionales de muchos de nosotros en el seno de nuestras
universidades e institutos. Además, en el caso de Portugal, el arranque de la actual corri ente
de estudios ha sido más tardío (LOUSÃ & PINTO GOMES 1996) y ello ha causado que
todavía haya un cierto retraso en las exploraciones e inventariación, que sin embargo, y feliz-
mente, se está reduciendo con prontitud. Con todo, el grado de conocimiento es más que
aceptable en relación con la extensión de nuestro territorio y aún más si consideramos la
riqueza de nuestro patrimonio natural.

Aunque a falta de un acabado fino en algunos tipos de vegetación y en algunas áreas
geográficas, el edificio sintaxonómico, armónico con la sistemática biogeográfica y
bioclimática, está básicamente construido. La expresión de esta situación es la aparición de
síntesis sintaxonómicas sobre territorios extensos que se iniciaron con las ltineras desde finales
de los 80 y que están culminando con las check-Iists hispano-Iusitanas que han aparecido en
las Itineras 12 y 14 (de próxima aparición). Las cerca de 1000 asociaciones que se encuadran
en la última son expresión fiel de la gran biodiversidad de nuestros territorios y su formalización
es resultado dei trabajo básicamente de toda una generación de fitosociólogos. Tan alto núme-
ro de asociaciones está, no obstante, sustentado por un parco número de inventarios, que
oscilará alrededor de los 200.000, lo que arroja la modesta media de unos 20 por cada
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asociación. EI trabajo de hacer inventarios está pues lejos de acabarse si queremos conocer
debidamente la composición, estructura, variabilidad y distribución de nuestras comunidades
vegetales.

BIOGEOGRAFíA B IOCLIM ATOLOGÍA

\ p Fitosociologia Integrada, ia I
\"";;'" °SI"fIIO'OolO'O';

SINTAXONOMíA

D
SÍNTESIS

Figura 1 - Desarrollo de la Fitosociología en Espana y Portugal en los últimos 30 anos

Este desarrollo casi en exclusiva de la sintaxonomía, presenta un claro sesgo
biogeográfico, lógica consecuencia de la riqueza florística y de la elevada tasa de endemicidad
de la Península Ibérica e islas. EI incremento constante de conocimiento florístico que ha
habido en las últimas décadas como consecuencia de la fuerte actividad en el campo de la
taxonomía, ha alimentado la sintaxonomía proporcionando nuevos taxones para los sintaxones.
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Tal estado de conocimientos ha permitido la consecución de varios grandes proyectos
a escala nacional, como es el de inventariación de Hábitats de la Directiva 92/43/CEE (LOIDI
1999, RlVAS-MARTÍNEZ et al. 1994) y el actualmente en curso "Atlas de los Hábitats
Naturales y Seminaturales de Espana a escala 1:50.000" que se está aplicando en Espana. La
cartografía de la vegetación, como método básico de inventariación de los hábitats terrestres
así como para la evaluación de su calidad naturalística, es una de las tareas más genuinas y
específicas deI fitosociólogo.

En el campo conceptual, los notables avances de la bioclimatología y de la biogeografía
(RlVAS-MARTÍNEZ 1981, 1995; RlVAS-MARTÍNEZ et aI. 1999) se corresponden con los
de la llamada fitosociología integrada, fitosociología paisajista o sinfitosociología, cuyas
aportaciones han permitido un avance cualitativo de gran calado en los estudios dei paisaje y
de su interpretación (ALCARAZ 1996; BOLàs 1963; GÉHU & RIVAS-MARTÍNEZ 1981;
RlVAS-MARTÍNEZ 1976, 1994, 1996; TÜXEN 1956, 1973). La aplicación de los conceptos
de Serie de Vegetación o Sigmetum y Geosigmetum, primero en el mapa de Madrid y sobre
todo en el de Espana a escala 1:400.000, ambos de RlVAS-MARTÍNEZ (1982, 1987), ha
propiciado un desarrollo notable de la sinfitosociología mediante la práctica realizada en los
trabajos de campo, en los que se ensaya la aplicación sobre el territorio de estos conceptos. La
gran potencia que esta metodología ha revelado tener para el análisis deI paisaje mediante su
definición ecológica y vegetacional, ha convertido esta rama de la fitosociología en una de las
de mayor futuro por su gran utilidad para la gestión deI territorio.

Se puede afirmar que, gracias a los esfuerzos realizados durante las dos últimas déca-
das por los fitosociólogos ibéricos, pero de forma notaria bajo el influjo y dirección dei Prof.
Rivas-Martínez, se ha alcanzado una posición de vanguardia en el desarrollo teórico y
aplicación, tanto de la fitosociología integrada como de la bioclimatología y de la biogeografía.

LA FITOSOCIOLOGÍA EN EL CONTEXTO DE LAS CIENCIAS MODERNAS

1. Marco general: Teoría General de Sistemas
En la Ciencia en general, y el campo de la Biología en particular, ha venido imperando

a lo largo deI S XIX y buena parte deI XX, una filosofía reduccionista según la cual era
posible reducir la vida y la acción orgánica a unidades y procesos elementales, es decir se
podían explicar fenómenos complejos como sumación de esas unidades y procesos elementales.
Sin embargo, actualmente emerge una concepción que podemos llamar organlsmica, particu-
larmente en la Biología, que postula que el comportamiento deI sistema no puede ser descrito
mediante una simple sumación de las conductas de sus partes investigadas aisladamente; un
sistema biológico es una totalidad, donde las partes y los procesos individuales dependen de
todas las otras partes y procesos (BERTALANFFY 1979). La idea primera de que los fenómenos
complejos de niveles superiores han de reducirse en último término a fenómenos elementales,
lo que significa que los fenómenos vitales se pueden reducir a las leyes físicas y químicas, se
conoce con el nombre de mecanicismo, idea que está siendo sustituida por una concepción
organísmica de los fenómenos vitales. De este modo, se ha desarrollado una nueva esfera
científica denominada Teoría General de Sistemas cuyo objetivo es llegar a una teoría gene-
ral de la totalidad, es.decir, de sistemas enteros en los que interaccionan muchas variables y
cuya misma organización da lugar a interacciones específicas. Esta noción de "sistema"
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constituye un nuevo paradigma en oposición a las concepciones elementalistas deI pasado.
Las formulaciones de esta teoría, que armonizan con el holismo filosófico, no excusan de
aceptar que para elucidar un todo organizado, antes deben conocerse sus partes y las relacio-
nes que existen entre las mismas. Esta concepción, que ya se encuentra en cierto modo en el
pensamiento aristotélico: "el todo es más que la suma de las partes", se está imponiendo en
numerosas áreas deI conocimiento humano, incluidas ciencias sociales.

En lo concerniente a la Fitosociología, disciplina de clara vocación holística, segura-
mente no haría falta insistir en la comodidad en la que se puede hallar en el seno de la Teoría
General de Sistemas (Fig. 2), aI igual que todas las disciplinas ecológicas: estudiamos entida-
des complejas e interactuantes cuyos atributos no sólo vienen dados por los elementos
constituyentes, sino que también resultan de su constitución como comunidades.

_~it&imJ~~

Figura 2 - La Fitosociología, disciplina de vocación holística

Conforman verdaderos sistemas abiertos, en flujo continuo de materia, energía e
información, que tienden a evolucionar hacia una mayor complejidad.

EI mundo anglosajón, imbuido en la controversia que se desarrolló desde las primeras
décadas deI S XX entre la escuela de CLEMENTS (1904, 1916) y la de GLEASON (1917,
1926), tradicionalmente ha ignorado, cuando no ninguneado, la fitosociología braun-
blanquetista (MORAVEC 1989, 1992) (Fig. 3).

Sin embargo, la concepción organísmica y co-evolutiva de la comunidad vegetal que
postuló Clements, en la que la formación vegetal se compara un organismo que se inicia,
crece, alcanza su estado adulto para declinar y morir, está sustentada por un pensamiento en
cierta armonía con la actual Teoría General de Sistemas. Esta concepción clementsiana, a
pesar de ser ajena a la concepción prístina de comunidad vegetal en la escuela de Zürich-
Montpellier, es mucho más asimilable por la fitosociología europea continental moderna que
la antagónica visión individualista gleasoniana, de evidentes resabios reduccionistas y deI
todo opuesta a ella.

9



0101, J. Reflexiones sobre la Fitosociologia en el momento actual

Concepción
invidualística de la
vegetación
(Gleason)

Concepción
organísmica de la
vegetación
(Clements)

Tradición Anglosajona
Énfasis en dinámica de poblaciones,
ecofisiología, autoecología, métodos
numéricos, etc.

Tradición europea continental o
"Fitosociológica"
Énfasis en sintaxonomía, sucesión, zonación,
biogeografía, bioclimatología, etc.

Escuelas geobotánicas centroeuropeas
v. Humboldt, Grisebach, Flauhaut, Braun-
Blanquet

Figura 3 - La "tradición anglosajona" versus la "tradición europea continental"

2. Fitosociología vs. Ciencia de la Vegetación (Fig. 4)
En la Europa continental, el estudio de la vegetación ha estado muy influido por la

escuela sigmatista, como es bien sabido, y en esta tradición, el término fitosociología ha
significado, en sentido amplio, el estudio de la vegetación en todas sus facetas. EI libro de
texto de BRAUN-BLANQUET (1951) deja clara constancia de ello, sefialando en su mismo
título la equivalencia de los términos "fitosociología" (Pflanzensoziologie) y "Ciencia de la
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Vegetación" (Vegetationskunde). En esta escuela, la clasificación de las comunidades vegetales
ha sido una de las tareas principales deI investigador de la vegetación, aunque no ha tenido
que ser necesariamente la única. La tradición anglosajona, entre otras, ha sido impermeable a
esta escuela y ha estado más atenta a estudios funcionales y de los gradientes ecológicos; en
su ambiente le palabra fitosociólogo significa aquél que se ocupa de clasificar las comunida-
des vegetales mediante los criterios florístico-ecológicos de Braun-Blanquet y produce una
sistemáticajerarquizada y sujeta a las normas de nomenclatura dei código. En esta situación,
se ha querido usar el término "Ciencia de la Vegetación" para reunir en él a las diferentes
disciplinas o escuelas que se ocupan de la vegetación (v. d. MAAREL 1991) con una intención
de superar las antiguas barreras y de fomentar las relaciones entre todos. Particularmente
opino que tampoco es necesario cambiar el significado de los términos y lo que se puede
llamar Ciencia de la Vegetación, no es más ni menos que un sinónimo de Fitosociología y
viceversa, sin por ello pretender alterar las connotaciones de ambas palabras.

3. La c1asificación de la vegetación
La clasificación de la vegetación en unidades discretas definidas por su flora y,

subsidiariamente, por las condiciones deI hábitat, su estructura y su posición en la sucesión,
ha sido objeto de largas controversias y fuertemente criticada principalmente por aquellos
influidos por las ideas individualistas de Gleason y de los postulados del continuum de
WHITTAKER (1951, 1962, 1967). Tales discusiones, hoy superadas, han dado paso a una
aceptación deI valor de las comunidades vegetales y de su clasificación, al menos por su
eficacia operativa como la herramienta adecuada para expresar la variabilidad de la vegetación
(PALMER & WHITE 1994). Han quedado superadas las disquisiciones sobre la naturaleza
continua o discontinua de la variación de la vegetación a lo largo de un gradiente o de si
existen o no realmente las comunidades vegetales (WILSON 1991, KEDDY 1993). Si bien es
cierto que se observa una progresiva aceptación dei carácter continuo de la vegetación como
postulado teórico entre muchos investigadores, ello no invalida, empero, la posibilidad ni,
sobre todo, la utilidad para ser clasificada (SOLOMESHCH & MIRKIN 1999, MUCINA
1997). Podemos estar de acuerdo con la aseveración de que "Ia vegetación es un fenómeno
complejo que, aunque sea por razones prácticas y académicas, merece ser descrita y clasificada"
(MUCINA 1997).

Es bien conocido que la sistemática sintaxonómica es resultado en buena parte de un
acuerdo o consenso entre la comunidad de los fito sociólogos, ya que es posible construir
sistemáticas diferentes, con similar grado de sentido ecológico y biogeográfico; basta que
apliquemos los criterios florísticos con distinta distribución dei "peso" entre los taxones diag-
nósticos (MIRKIN 1986). Reconocer esto nos vacuna contra el dogmatismo monolítico de la
"solución mejor y única", pero, por ser conscientes de su valor relativo, nos permite apreciar
el valor operacional o práctico de una sola solución, aceptable y aceptada como la menos
mala de entre las posibles.

4. Métodos numéricos
Otras cuestiones interesantes son las se derivan de la aplicación de las técnicas de

análisis multivariable a estudios de vegetación, que han sido popularizadas en los últimos
tiempos entre los fitosociólogos (MUCINA & VAN DER MAAREL 1989). No se trata de
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técnicas que afiadan objetividad a los estudios sintaxonómicos, porque las posibilidades de
manipulación que se ofrecen en los procesos deI análisis numérico: transformaciones, elección
de algoritmos de clasificación u ordenación, etc. permiten obtener dei análisis multivariable

Fig.4 - AIgunas cuestiones que se han venido debatiendo
en el seno de la fitosociología en los últimos tiempos

unos resultados que reflejen una sintaxonomía previamente imaginada o "deseada". No se
trata, por tanto, de unas técnicas que vayan a "salvar" el "decadente" y subjetivo sistema de
Braun-Blanquet, como han expresado algunas personas, pero constituyen, apesar de todo,
una herramienta interesante, por ejemplo para el discernimiento de unidades de difícil

Reflexiones sobre la Fitosociologia en el momento actual

separación O para la investigación de la variabilidad interna de unidades en apariencia
homogéneas. Entre algunas de las posibilidades que ofrecen, y que se vislumbran como más
novedosas, está la de definir unidades no discretas sino difusas o "borrosas" (fuzzy), con
zonas transicionales en las que los elementos pertenecen a ambas unidades concomitantes
con una participación expresada porcentualmente (FEOLI & ZUCCHARELLO 1986,1988,
DALE 1988, MORACZEWSKI 1993a, 1993b). Tales clasificaciones "fuzzy" se adaptan mejor
a una concepción que acepta el "continuum" de la variación en la vegetación y supera la
controversia sobre su naturaleza continua o discontinua. Su uso sin embargo, no se ha prodigado
y es dudoso que resulten realmente operativas.

5. Tipos Funcionales (PTFs)
Una aproximación para la clasificación de la vegetación que está siendo objeto de

bastante atención recientemente, es la que se basa en los "tipos funcionales" de las plantas
(plant functional types, PFTs). Según esto, cada planta presenta un determinado síndrome
morfológico que ha adquirido como adaptación a las condiciones de su hábitat. Dicho de otra
manera, es el conjunto de características que diversos condicionantes ambientales, como la
disponibilidad de recursos o el régimen de perturbación, imponen a las plantas (SHUGART
1997). Estos síndromes morfo-funcionales son propios de las especies o los géneros, y pueden
igualar en la misma categoría taxones que pueden hallarse distanciados en la sistemática
botánica pero que presentan un síndrome similar. Un ejemplo podría ser Prunus spinosa y
Berberis vulgaris: ambos son arbustos espinosos, caducifolios de hoja plana, con polinización
entomófila y frutos carnosos adaptados a la endozoocoria. Una definición sintética de los
PFTs es que son conjuntos de respuestas morfolágicas frente acondiciones ambientales que
exhiben y caracterizan a conjuntos de plantas que desempehan funciones similares en los
procesos de los ecosisternas dominantes (DÍAZ & CABIDO 1997). EI uso de caracteres
morfo-funcionales se basa en el axioma de que los caracteres morfológicos que se consideran
son trasunto de las adaptaciones funcionales y, por ser fácilmente observables, permiten realizar
una clasificación (BOX 1996). Aquí cabría hacer la observación de que en el síndrome morfo-
funcional estarán representadas también, ai menos en parte, las características adaptativas
adquiridas por los ancestros de la especie, que están superpuestas a las que responden a las
condiciones actuales, y que han sido acumuladas a lo largo de la evolución. De alguna forma,
se considera a los tipos funcionales como aquellos componentes bióticos dei ecosistema que
desempefian en él la misma función o conjunto de funciones.

La atención a relación morfología-adaptación a las condiciones dei medio es muy antigua
en la Geobotánica, hallándose presente ya en el mismo A. v. Humboldt, incluso Teofrasto
realiza una clasificación de tipo morfo-funcional ai clasificar las plantas en árboles arbustos
y hierbas (GITAY & NOBLE 1997, WEIHER et al. 1999), pero aquí se trata de ensayar una
clasificación basada en una serie de caracteres de significación adaptativa y con sentido
funcional, no filogenética y que produzca un agrupamiento de los taxones que respondan de
una misma manera a un síndrome dado de factores ambientales (GITAY & NOBLE 1997).

La virtud que se supone a una clasificación de este tipo es la de que obvia la complejidad
que conllevan las clasificaciones florísticas. Por ello se pueden aplicar en territorios con bajo
nivel de conocimiento florístico así como en síntesis globales a escala continental o planetaria
(WOODWARD & CRAMER 1996); otros subrayan su interés en la capacidad de predicción
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dei dinamismo en las comunidades vegetales, por tener estos síndromes una fuerte relación
con perturbaciones, tales como el como el fuego u otras (MCINTYRE et aI. 1999; NOBLE &
GITAY 1996). Pero el gran impulso que estas clasificaciones han recibido en la última década
de debe a que el proyecto Global Change and Terrestrial Ecosystems (GCTE) ha adoptado
este sistema en el convencimiento de que no es posible desarrollar un modelo para cada
eco sistema dei globo en el que estén representadas todas las especies de cada uno de ellos. Se
entiende que los científicos tratan con sistemas muy complejos y la ciencia está fuertemente
orientada hacia una descripción detallada que después permita hacer generalizaciones. Esto
se considera un camino excesivamente largo para satisfacer ciertas necesidades urgentes. En
consecuencia, se trata de que la complejidad de la naturaleza se pueda reducir a modelos en
los que se manejen un corto número de PFTs (SMITH, SHUGART & WOODWARD 1997).
Esta forma de pensar ha llevado a algunos a predecir incluso que "Ia taxonomía clásica dará
paso a las clasificaciones funcionales" (HEAL & GRIME 1991), lo que parece, como poco,
una exageración. En realidad, el propósito fundamental es producir una clasificación no
subjetiva que puedan usar los no especialistas (GITAY & NOBLE 1997).

lndependientemente de las virtudes de los PTFs en cuanto a sus aplicaciones prácticas
en su uso a la escala global o en territorios ignotos, y apreciando el valor de las aportaciones
que suponen en el estudio de las adaptaciones morfológicas a condiciones dei medi o y a
regímenes de perturbación, las FTPs constituyen una aproximación de muy bajo poder de
resolución en comparación con las florístico-ecológicas, las cuales resultan de momento
insuperables en cuanto a la evaluación de los recursos naturales y de la calidad naturalística,
con las repercusiones que ello tiene sobre cualquier política de planificación dei territorio. No
obstante, por entroncar con una larga tradición en el pensamiento geobotánico y por sus
mencionadas posibilidades de aplicación, no debemos perder de vista las aportaciones que se
hacen a favor de esta aproximación.

6. Tendencia hacia la convergencia
En el seno de la Ciencia de la Vegetación, o Fitosociología, en muchas partes deI

mundo se está observando una tendencia hacia un incremento de los estudios sobre los aspec-
tos funcionales de las comunidades vegetales, frente a un estancamiento de los descriptivos
en base florística y estructural. La pregunta de l,qué está sucediendo en la comunidad vegetal?
adquiere cada vez mayor importancia frente a la de l,qué hay en ella? o l,cómo es ella?, si
estamos de acuerdo con VAN DER MAAREL (1991). Sin embargo, entiendo que no son
preguntas excluyentes sino, bien al contrario, complementarias. Sería saludable tender puentes
entre la descriptiva sistemática y clasificatoria y los emergentes campos de la ecología funci-
onal, como la biología de poblaciones, la ecofisiología u otros, instaurando una tendencia que
condujera a la amalgama entre las diferentes escuelas que estudian la vegetación (v. d. MAAREL
1990). De este modo ahondaríamos en el conocimiento dei funcionamiento de los ecosistemas
terrestres en el marco de las comunidades vegetales, ai tiempo que éstas proveerían un soporte
o marco referencial idóneo para contextualizar los estudios funcionales.

7. La escuela de Zürich-Montpellier en el Mundo
En medio de todo ello, la fitosociología sigmatista o escuela de Zürich-Montpellier o

de Braun-Blanquet y Tüxen está conociendo un momento de auge en diversas partes deI

Reflexiones sobre la Fitosociologia en el momento actual

Mundo.
En Europa, donde surgió esta escuela y halló siempre su mayor asentamiento, se están

lIevando a cabo importantes proyectos, en su mayoría de carácter sintético, como el Mapa de
Vegetación de Europa desde los Urales (BOHN 1992), la síntesis europea en curso en el seno
de la FIP, las reuniones anuales en Roma dei grupo "European Vegetation Survey" (RODWELL
et ai. 1995, PIGNATTI 1990) y, sobre todo, la adopción, por parte de la Unión Europea de la
sistemática fitosociológica como la de aplicación ordinaria para la diagnosis de los hábitats en
su territorio. Algunos países han realizado síntesis completas de toda su vegetación, las cuales
presentan un mayor o menor calado, pero que tienen un indudable valor. Tal es el caso de
Austria, los Países Bajos y Alemania (por partes aunque están haciendo la síntesis general).
Gran Bretaiía acaba también de completar su síntesis con una sistemática en gran medida
similar a la fitosociológica aunque con nomenclatura y criterios no siempre coincidentes. El
esfuerzo realizado en este país es particularmente significativo y valioso porque, como es
sabido, la tradición de los ecólogos vegetales británicos ha sido básicamente gleasoniana y
hasta ahora han rechazado siempre la escuela de Braun-Blanquet.

Otra zona tradicional de la fitosociológía es el Japón, donde floreció desde los anos 60
por impulso dei Prof. A. Miyawaki, discípulo destacado y especialmente querido de Tüxen.
Desde el archipiélago japonés está registrándose una extensión de esta escuela en Asia conti-
nental (Corea, Malasia, Tailandia y China principalmente) e insular (Bomeo).

En la antigua Unión Soviética se está registrando un incremento muy notable de trabajo
de los fitosociólogos en los últimos anos (SOLOMESHCH & MIRKIN 1999), como
consecuencia de los cambios habidos en ese y otros países dei entorno.

EI continente americano, tanto el norte como el sur, está siendo también objeto de
importantes esfuerzos por parte principalmente de investigadores foráneos, de manera desta-
cada algunos espaiíoles.

En África hay dos zonas principales donde se registra actividad de fitosociólogos: el
Magreb (Argelia y Marruecos), donde conoce una dilatada tradición en la que ha jugado un
importante papel P. Quézel y su equipo, y Suráfrica, donde fue introducida inicialmente por
M. Werger.

Aparte de todo ello, hallamos trabajos fitosociológicos sueltos repartidos por nume-
rosos lugares dei Mundo, realizados por investigadores general mente europeos que hacen un
meritorio y fecundo trabajo de exploración de países ignotos, pero sin que ello signifique que,
como tal escuela, la fitosociología se encuentre asentada en todos esos lugares. En algunos
porque el interés de los investigadores locales es otro, probablemente por haber sido forma-
dos en otras escuelas y tener otro paradigma de lo que es la ciencia de la vegetación, en otros
simplemente porque no hay científicos profesionalizados en temas de vegetación.

Expectativas de Futuro
La descripción de sintaxones, con mayor o menor acierto y con mayor o menor ortodoxia •

con respecto a las regias, ha sido la tarea principal, cuando no la única, dei fitosociólogo en
Europa durante muchos anos. Como qui era que, a causa de la propia naturaleza dei sistema,
existe un número finito de asociaciones (tipos de comunidades), esta tarea es también finita y
ciertamente en algunas zonas parece que ha llegado a término o está cerca de hacerlo. Es
evidente que en Espana, y tal vez más en Portugal, falta todavía bastante por hacer en descriptiva
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sintaxonómica, sobre todo en algunas zonas, como ya hemos dicho, pero ello no ha de ocultamos
la realidad de que algún día, quizás no rnuy lejano, se van a acabar los sintaxones a describir;
nada ganaremos si no Somos conscientes de ello. EI flujo constante, aunque cada vez más
escaso, de nuevos taxones aportado por los estudios florísticos y taxonómicos, aún es fuente
de novedades sintaxonómicas, pero a nadie se le oculta que esta vía irá estrechándose a medida
que se vayan completando los conocimientos florísticos o simplemente se vayan abandonando
tales estudioso Ante esta expectativa, considero como una estrategia de futuro el impulsar
estudios funcionales en el seno de la fitosociología braun-blanquetista. Esta opinión, que he
expresado en diversas ocasiones tanto pública como privadamente, obedece a razones, no
tanto de supervivencia pero sí de consolidación a medio y largo plazo; se trata de asegurar
para la espléndida tradición sigmatista ellugar de relevancia que le corresponde en la ciencia
deI futuro, cuando nosotros ya no estemos.

EI estudio fitosociológico de las comunidades vegetales, basado en el conocimiento de
su composición florística que permite sus sistematización y nomenclatura (sintaxonomía), y
que incluye el conocimiento de sus condicionamientos ecológicos (edáficos, climáticos y
antrópicos), de su repartición geográfica (biogeografía) y de su dinamismo, resulta básico por
proveernos de una descriptiva de la vegetación profundamente biológica que integra la ecología
y la fitodiversidad (Fig. 5).

Así, la fitosociología sigmatista ofrece (Fig. 6):

~ Un soporte idóneo para los estudios funcionales en las comunidades vegetales
~ EI elemento de documentación y diagnóstico fundamental para:

- la inventariación de recursos naturales
- el análisis paisajístico y su eventual reconstrucción
- la ordenación deI territorio
-Ia conservación de la diversidad y de la calidad ambienta!.

Las técnicas de aplicación consisten principalmente en la cartografía de la vegetación
e inventariación de hábitats y la evaluación naturalística de las comunidades vegetales (LOIDI
1994). La cartografía, tanto de vegetación real como de series de vegetación o geoseries es la
herramienta básica para la documentación y diagnóstico. Para la práctica de la cartografía de
vegetación es necesario realizar dos adaptaciones principales de las unidades fitosociológicas
que COnstituyen nuestro arsenal de partida: a) transformar las unidades de vegetación, de muy
diversa ocUpación espacial, a una escala homogénea de representación, y b) crear entidades
de repreSentación espacial a la escala requerida, que acojan estadios diferentes en la sucesión
y que Suelen formar un mosaico cuya disociación es imposible a tal escala. La evaluación
naturalística cOnstituye un desarrolln de gran utilidad y trascendencia para la gestión dei
terntorio por proporcionar criterios que permitirán la asignación de prioridades en la
conservación d I bi I' . I I dif '. , d

e os recursos 10 ogicos natura es, as irerentes aproxlmaclones y meto os
para su estima (LOIDI 1994) se verán enriquecidos con la introducción deI concepto de rarezaen el sentido de IZCO (1998).
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FACTORES EXÓGENOS:
Mesclégices: Clima, reli eve, sustrato, suelo (sust. tóxicas, nutrientes, cond
mecánicas, luz, calor, agua); Antrop ozóros: hambre, animales

,

FACTORES ENDÓGENOS:
Epifitism o, com ensalism o, perasitism o, mutuelism o, campetencia,
alelopatía, coexistenci a, neutrali smo

~

Figura 5 - Condicionantes de la Comunidad Vegetal (DIERSCHKE J 994)

Si la vegetación es un elemento central en la temática medioambiental, resulta eviden-
te que su estudio científico debe de ser una de las prioridades en cualquier sociedad conscien-
te de la necesidad de un desarrollo sostenible, que implique la conservación, mediante un
manejo y gestión racionales, de sus recursos naturales. En este sentido, la fitosociología mo-
derna está dotada de un arsenal conceptual y de experiencias que la convierten en una
herramienta de enorme potencia para los objetivos propuestos. Entre otros, la obtención de
una sistemática de comunidades vegetales o sintaxonomía, cori el conocimiento asociado a
ella, constituye una materia de conocimiento básica, cuyo valor se verá, sin duda, incrementado
en el futuro. Pero también la sociedad demanda un conocimiento sobre el funcionamiento de
los ecosistemas terrestres que permita planificar aI gestión sobre el territorio, de forma que se
pueda garantizar una capacidad de predicción de las respuestas que se vayan a producir frente
a las acciones o estímulos que suponen las actuaciones humanas. La Fitosociología, como
ciencia global de la vegetación, tiene también que dar respuesta a esta necesidad y diversificar
las líneas de investigación en el sentido de los estudios funcionales.

17



La cartografía
"':;=-,-;,-·7·"",-:",,"-":::::,:':.":,,.,.;,;.::

transformar las unidades
de vegetación a una
escala homogénea de
representación

c=:==>
crear entidades
complejas de
representación espacial

La evaluación naturalística
:;::·::::~:~,~,::;w·:·

Figura 6 - Campos de desarroIlo principales en la actualidad de la Fitosociología sigmatista
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A singularidade do Divisório Português na Península Ibérica

* * **Mário Lousã ,José Carlos Costa & Miguel Ladero

RESUMO: Depois de uma introdução sobre os aspectos mais relevantes das paisagens
do Divisório Português (em sentido restrito), são apresentados os conceitos gerais sobre
séries de vegetação, bem como os aspectos relacionados com o seu inventário, com os
tipos e com os critérios utilizados para a sua delimitação. Foca-se em seguida o Divisó-
rio Português, tendo em atenção as suas unidades bioclimáticas, a sua biogeografia, as
suas séries de vegetação (incluindo as suas etapas de substituição, as suas associações e
os seus bioindicadores), quer climatófilas quer edafoxerófilas. Faz-se a comparação com
as séries de vegetação existentes em Espanha em zonas de Iitologia idêntica e com as
mesmas espécies dominantes da cabeça de série ou etapa madura, para se avaliar a origi-
nalidade daquela unidade biogeográfica. Atendendo a que esta abordagem ficaria in-
completa sem a análise catenal e geográfica das paisagens são apresentadas e delimita-
das as geosséries características. É destacada a sua originalidade florística relativamente
a outras zonas de litologia semelhante da Península Ibérica, através dos seus táxones
endémicos, dos raros e de outras espécies características. Por último, são apresentadas
as conclusões mediante a indicação dos seus táxones e sintáxones exclusivos.

Palavras chave: Biogeografia, Flora, Fitossociologia, Séries de Vegetação,
Sinfitossociologia.

ABSTRACT: The singularity ofthe Portuguese Divisory sector in the Iberian Pen-
insula.
The Portuguese Divisory sector is a Biogeographic unit whose designation was been
employed, for the first time, by S. Rivas-Martínez to designate alllimestone zone be-
tween the Buçaco mountain on the north and the Tagus river estuary on the south
("Estremenho" and "Olissiponense" superdistricts). Physiographically this area is com-
posed of several mountains Iike north to south Sicó, Ariques, Alvaiázere, Aire, Candeeiros
and Montejunto, these being often sloped. The highest point is on the Aire mountain
(678 m). Geologically is constituted by Triasic, Jurassic and Cretaceous formations which
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originated limestones, marllimestones, marls, dolomitic limestones as well as conglom-
erates and sandstones in small areas; on the south more recent basalt formations may be
seen. The soils are in general very thin but in the valleys are deep and very rich. The
whole area has mediterranean climate. The precipitation increases from south to north
and in altitude whereas the temperature grows in opposite direction. In the major part of
this unit rains more than I 000 mm a year. As the most part ofthe area has litholic soils,
the population density is very low. As for the landscapes this unit shows large area
without arboreous vegetation but covered, here and there, with small or tall shrub veg-
etation. There are also many small woodlands ofholy-oak (Quercus rotundifolia Lam.)
and portuguese-oak (Quercus faginea Lam. ssp. broteroi (Coutinho) A. Camus) on the
limestones and this and cork-oak (Quercus suber L.) on the sandstones. In both these
areas small pinewoods of maritime pine (Pinus pinaster Aiton), stone pine (Pinus pinea
L.) and large are as of olive groves are cultivated. After an introduction about the most
important aspects ofthe landscapes from the limestone "Divisório Português" the gen-
eral notions about vegetation series are presented. Moreover, the Portuguese Divisory
sector is emphasized for the bioclimate unities, the biogeography and the vegetation
series (including the substitution stages, the communities and the bioindicator species)
either climatophilous or edaphoxerophilous. The comparison with the vegetation series
existing in Spain is ma de, in the similar lithology zones and with the same dominant
species of the mature stage in order to evaluate the originality of that biogeographical
unity. The peculiar geoseries are also presented and delimited as well as the floristic
originality by the endemic, rare and other characteristic taxa. Finally the conclusions are
showed through the indication ofparticular taxa and syntaxa.

Keywords: Biogeography, Flora, Phytosociology, Vegetation Serie, Synphytosociology

Introdução

O Divisório Português é uma unidade biogeográfica. A Biogeografia é a ciência que
estuda os organismos vivos à superfície do Globo quanto à sua distribuição, ao modo como se
agrupam e às suas relações com os outros elementos do mundo físico e humano (COSTA et
aI., 1999). É formada pela Fitogeografia e pela Zoogeografia. Devido ao seu carácter fixo e
ao facto de representarem a maior parte da biomassa terrestre, as tipologias biogeográficas
baseiam-se normalmente na distribuição das diferentes populações e das unidades
fitogeográficas (comunidades, complexos de comunidades). Dentro da Fitogeografia, é uma
unidade fitogeográfica, tendo em atenção as suas componentes florísticas, fitossociológicas e
sinfitossociológicas.

O termo Divisório Português foi pela primeira vez utilizado por Rivas-Martínez para
designar toda a zona calcária compreendida entre a serra do Buçaco (exclusive), a norte e o
estuário do rio Tejo a sul (superdistritos Estremenho e Olissiponense) (Figura I). Podemos
também denominar esta área por Centro-Oeste Calcário e Olissiponense (FRANCO, 1996). É
uma faixa de largura variável que se estende por cerca de 200 km no Centro-Oeste, mais ou
menos paralela à costa.

Sob o ponto de vista geomorfológico, é formado por uma série de serras, frequente-
mente escarpadas, que, de norte para sul, incluem, entre outras, Sicó, Ariques, Alvaiázere,
Aire, Candeeiros e Montejunto. O ponto culminante é atingido na Serra de Aire (678 m). As
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zonas entre estas elevações são constituídas por montes de reduzida altitude, colinas, dolinas
e pequenos vales. A rede hidrográfica é muito reduzida e os poucos cursos de água com
caudal permanente dependem da existência de "olhos-de-água" no seu percurso (rios Nabão,
Almonda, Alviela, Liz).

Quanto à geologia, é constituído por formações do Triásico, do Jurássico e do Cretácico.
Litologicamente, é composto essencialmente por calcários, calcários margosos, margas,
calcários dolomíticos, dolomias, podendo aparecer conglomerados, "grés de Silves" e, na
extremidade sul, basaltos.

Os solos são normalmente litólicos, com excepção das zonas de compensação, em que
são mais profundos e de cor vermelha. Nas poucas zonas ripícolas aparecem solos aluvionares,
geralmente de grande fertilidade.

A totalidade da zona tem clima mediterrânico. A pluviosidade vai subindo de sul para
norte e em altitude, ao contrário da temperatura média anual.

Nas serras calcárias a maior parte dos solos são litólicos (quando não é a rocha que
está à vista), pelo que a densidade populacional é, em geral, muito baixa, encontrando-se a
população concentrada em poucas localidades, ao contrário das regiões adjacentes em solos
derivados arenitos e margas calcárias.

Figura 1 - Localização dos superdistritos Estremenho • e Olissiponense li
O Centro-Oeste Calcário e Olissiponense, sob o ponto de vista paísagístico, é uma

grande zona em que a maior parte das serras e colinas, quando vistas à distância, parecem
totalmente despidas de vegetação lenhosa e com grande quantidade de rocha branca nua. Ela
está, no entanto, coberta: por pequenos azinhais ou por bosquetes de azinheiras, normalmente
'na metade superior das serras ou de certas colinas, geralmente sobre calcários duros; por
bosques de carvalho-cerquinho frequentemente de pequena dimensão, mas que podem atingir
áreas consideráveis (Avelar-Pontão, NW de Alvaiázere) na metade inferior das serras ou das
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colinas (zonas de compensação), geralmente sobre calcários dolomíticos; por pequenos
sobreirais em bolsas de arenitos ou em zonas de transição; por carrascais que atingem áreas
muito grandes, especialmente nas zonas de calcários duros; por tojais, urzais, tomilhais, nos
solos mais degradados; por arrelvados naturais que apresentam grande extensão em certos
locais; por olivais que outrora se apresentavam mais extensos; por pinhais de pinheiro-bravo
ou de pinheiro-manso muito cultivados em certas zonas; por pequenos eucaliptais em zonas
muito localizadas; por vinhas e hortas, em geral de pequena dimensão, nos melhores solos.

Em sentido lato, o Sector Divisório Português abarca de norte para sul ainda a zona do
vale do Dão, a região litoral para sul da ria de Aveiro, o arquipélago das Berlengas e a serra de
Sintra.

Noção de série
As paisagens são constituídas normalmente por um conjunto de unidades elementares

denominadas tesselas. Cada uma destas é formada por um território de extensão variável com
uma ecologia homogénea, possuindo, portanto, um único tipo de vegetação potencial e uma
única sequência de comunidades de substituição (RIVAS-MARTÍNEZ, 1976, 1996; GÉHU
& RIVAS-MARTÍNEZ, 1980). Uma paisagem é geralmente formada por um mosaico de
formações que, sob o ponto de vista sinfitossociológico, podem não ser mais do que etapas de
substituição de um mesmo conjunto denominado série de vegetação ou sigmetum. Isto sim-
plificou muito o estudo das paisagens pois, conhecendo a série ou as várias séries de vegeta-
ção, a paisagem é facilmente descrita.

Para a denominação de uma série de vegetação substitui-se no binómio fitossociológico
da etapa madura o sufixo e/um por o, acrescentando-se a palavra sigmetum, que vem acompa-
nhada de uma frase indicativa que abrange os factores ecológicos, biogeográficos e edáficos
mais significativos, bem como a espécie dominante da cabeça de série ou etapa madura (RIVAS-
MARTÍNEZ, 1987) (Quadro I).

Quando numa paisagem os territórios não sejam homogéneos, isto é, quando existe
um gradiente ecológico, é natural a presença de duas ou mais séries de vegetação com todo o
seu cortejo de associações e de comunidades que constituem as várias etapas de substituição.

Tipos de séries
Climatófilas
As séries climatófilas iniciam-se e instalam-se em solos que apenas recebem a água

das chuvas. Para cada série, climatófila ou não, apresenta-se normalmente um quadro com a
dinâmica sucessionista (natural ou seminatural) das comunidades que ocorrem na superfície
tesselar, bem como ilustrações com esquemas dinâmicos (Quadro 1).

Edafófilas
As séries edafófilas instalam-se em solos que retêm uma porção anormalmente peque-

na de água das chuvas, por via da pouca espessura que possuem (edafoxerófilas) ou que
recebem um suprimento extra de água, por se situarem em linhas de água, em margens de
cursos de água ou em leitos de cheias (edafo-higrófilas). As primeiras são próprias de solos
situados em cristas montanhosas, em cimos de serras ou em cumes de colinas em que o substrato
rochoso não permite que o solo, normalmente esquelético, retenha a água, ou em locais onde
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a precipitação é baixa ou com outros factores climáticos adversos. As segundas instalam-se
junto a cursos de água, de lagos e de lagoas, em que os solos estão permanentemente ou
apenas temporariamente encharcados, tirando partido do período mais ou menos longo de
saturação dos terrenos.

Critérios para a separação das séries de vegetação
Critérios bioclimáticos
As séries separam-se umas das outras atendendo à temperatura média anual, à média

das mínimas e das máximas do mês mais frio, ao efeito regularizador das grandes superfícies
aquáticas, à pluviosidade média anual, à precipitação invemal e estival, à evapotranspiração

potencial, etc.

Quadro I - Lonicero implexae - Querco rotundifoliae sigmetum

N°. de ordem 1 2 3 4 5 6 7 '"c;-

Altitude (xl O) 12 20 50 57 11 10 30 c
'"

Área (ha) 50 10 40 50 30 '"30 50 '"lo
Cobertura (%) 80 100 85 80 70 70 100

e,

'"
Exposição dominante N N SE E S W

'O-
Declive (%) 1 15 15 30 - 10 10 Ü

Características da série
Lonicero implexae-Quercetum rotundifoliae 50 50 30 40 10 40 50 V

Quercetum coccifero-airensis 10 +- 20 +- 10 10 +- V

Phlomido Iychnitidis-Brachypodietum +- + - +- +- +- +- +- V

Ulici airensis-Ericetum scopariae +- 30 30 30 20 +- IV

Teucrio capitatae- Thymetum sylvestris +- +- + - 20 +- IV

Companheiras
lnulo viscosae-Oropsietum miliacei +- +- +- +- +- 2/- IV

Arisaro clusi-Quercetum broteroi +- +/ II

Phillyreo angustifoliae-Arbutetum unedonis +- I

Localidades: I _ Tomar, a leste do Casal da Azinheira; 2 - Ourém, Atouguia; 3 - Alvaiázere, Serra de
Alvaiázere; 4 _ Serra de Aire; 5 - Torres Novas, Parceiros de S. João; 6 - Alcanena, Gouxaria; 7 -

Ferreira do Zêzere, Ave Casta.

Baseado no índice de termicidade compensado proposto por RIVAS-MARTÍNEZ, ou
seja, no índice obtido somando as temperaturas média anual, média das máximas e das míni-
mas do mês mais frio e multiplicando por dez e tendo em atenção a proximidade ou não do
oceano (índice de continental idade) e o período de secura estival é possível definir, para o
Divisório Português, o seguinte andar bioclimático:

Mediterrânico - É um clima extratropical em que a temperatura média mensal (em "C)
é superior em mais de dois meses ao dobro da respectiva precipitação média mensal (em mm)
após o solstício de Verão (P<2T). O autor supracitado indica as seguintes subunidades:

. Termomediterrânico - Quando o Itc está entre 350 e 450 e a Tp (soma das
temperaturas positivas médias mensais em décimas de grau) oscila entre 2150 e 2450.
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Mesomediterrânico - Se o ltc está entre 210 e 350 e a Tp entre 1500 e 2150.
Os tipos (classes) de pluviosidade média anual que se conhecem para o Divisório

Português são as seguintes:
P

Sub-húmido 600 - I 000 mm
Húmido I 000 - I 500 mm

lo
3,6 - 7,0
7,0 - 14,0

em que o lo é o quociente entre a soma das precipitações médias dos meses em que a tempe-
ratura média mensal é superior a O°C e a soma das temperaturas médias mensais superiores a
ero graus centígrados.

Critérios biogeográficos
Todo o território continental português está incluído, no que repeita à flora e à vegeta-

ção, no Reino Holártico. O NW de Portugal, para noroeste da linha de alturas Estrêla - Açor
pertence à Região Eurossiberiana e o resto do território à Região Mediterrânica. Esta engloba
a Superprovíncia Mediterrâneo-Ibero-Atlântica que, por sua vez, abrange as províncias
Gaditano-Onubo-Algarviense (onde se inclui o Divisório Português) e Luso-Extremadurense.

Critérios Iitológicos
Estes critérios têm em conta: natureza do substrato (silicícola, calcícola), o pH (acidófila,

alcalina), o grau de humidade do solo (xerofítica, mesofítica, higrofítica).

Critérios topográficos
Algumas séries estão mais ligadas às zonas de compensação, isto é, aos locais em que,

além da precipitação, também beneficiam da escorrência externa ou interna dos solos em que
se instalam.

Critérios históricos
Os agrupamentos são mais ou menos jovens ou antigos. Podem pertencer a séries

actuais ou corresponder a vestígios de séries antigas.

Séries de vegetação do Divisório Português: suas etapas de substituição e espécies
bioindicadoras

Cada uma destas séries é definida pelas suas associações e pelos seus bioindicadores,
ou seja, pelas espécies características de cada etapa de substituição.

Climatófilas
I.Carvalhais - Arisaro-Querco broteroi sigmetum - Série termo-mesomediterrânica

seca a húmida, basófila, divisória portuguesa do carvalho-cerquinho (Quercus broteroi).
2. Sobreirais - Asparago aphylli-Querco suberis sigmetum - Série

termomediterrânica a mesomediterrânica inferior, sub-húmida a húmida, silicícola, divisória
portuguesa do sobreiro (Quercus suber).

3. Azinhais - Lonicero implexae-Querco rotundifoliae sigmetum - Série
mesomediterrânica sub-húmida a húmida, basófila, divisória portuguesa e luso-extremadurense
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da azinheira (Quercus rotundifolia).
4. Zambujais - Viburno tini-Oleo sylvestris sigmetum - Série termomediterrânica,

sub-húmida a húmida, vértica, divisória portuguesa e arrabidense do zambujeiro (Olea europaea
varosylvestris).

Edafoxerófilas
Zimbrais - Querco co ccifer ae-Ju nip eto turbinatae sigmetum - Série

termomediterrânica sub-húmida a semiárida, basófila e eolófila, divisória portuguesa,
arrabidense e algárvica da sabina-das-praias (Juniperus turbinata).

Carvalhais
Os carvalhais-cerquinhos (cereais) são, juntamente com os azinhais, sobreirais e

zimbrais (e suas etapas de substituição) as formações mais características do Divisório Portu-
guês (CAPELO et al., 1996; COSTA et al., 1994, 1996a, 1996b; ESPÍRITO-SANTO et ai.,
1994). Neste só existe um carvalho-cerquinho, a Quercus faginea Lam. ssp. broteroi (Cout.)
A. Camus. No Norte e em algumas zonas do interior centro pode encontrar-se a Quercus
faginea Lam. ssp.faginea e, no Algarve, muito localizada a Quercus faginea Lam. ssp. alpestris.

No que se refere às séries de vegetação, a que é dominante nos calcários do Divisório
Português em solos profundos é, sem dúvida, a Arisaro-Querco broteroi sigmetum (Quadro
lI), que é endémica de Portugal. No Algarve encontra-se outra série (Quadro I1I), vicariante
desta, mas de reduzida extensão territorial, a Oleo-Querco broteroi sigmetum (GOMES,
1998), que se distingue desta pela existência de várias Querci: Quercusfaginea ssp. alpestris,
Q. canariensis e vários híbridos que não aparecem nos calcários do CW. No Norte de Portu-
gal, em solos siliciosos, os bosquetes de carvalho-cerquinho (Q.fagJnea ssp.faginea) encon-
tram-se em sobreirais e pertencem à série Physospermo cornubiensis-Querco suberis
sigmetum. No Alentejo, na zona dos mármores os bosquetes de carvalho-cerquinho (Quercus
faginea ssp. broteroi) encontram-se em azinhais. Nas Beiras Alta e Baixa o carvalho-cerquinho
(Quercus faginea ssp. broteroi) encontra-se disperso em sobreirais e carvalhais-negrais.

Observando o mapa aproximado das séries de vegetação que têm como característica
o carvalho-cerquinho, nota-se imediatamente que as séries da vegetação são disjuntas (Figura
2). Vendo o quadro das etapas de substituição verifica-se o mesmo, bem como os bioindicadores
de cada etapa.

Cada uma destas séries é definida pelas suas associações e pelos seus bioindicadores,
ou seja, pelas espécies características de cada etapa de substituição.

Passando a Espanha pode ver-se, no mapa das suas séries que têm como dominante o
carvalho-cerquinho em zonas caicárias, as seguintes séries (Quadros IV a IX; Figura 2):

Cephalanthero longifoliae-Querco fagineae sigmetum - Série supra-
mesomediterrânica, castelhana-alcarrenha-manchega, basófila da Quercus faginea ssp.faginea.

Daphno latifoliae-Acero granatensis sigmetum - Série supra-mesomediterrânica,
bética, basófila da Quercus faginea ssp.faginea.

Fraxino orni-Querco fagineae sigmetum - Série meso-supramediterrânica,
setabense, basófila da Quercus faginea ssp. faginea.

Spiraeo obovatae-Querco fagineae sigmetum - Série supra-mesomediterrânica,
castellano-cantábrica e riojano-estellesa, basófila da Quercus faginea ssp. [aginea.
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Quadro 11 - Série divisória portuguesa do carvalho-cerquinho

Formação Série Associações
Arisaro-Querco broteroi S.

Bioindicadores
Quercus broteroi

Bosque Arisarum clusii Arisaro-Quercetum broteroi
Paeonia broteroi

Genista tournefortii
Smi/ax mauritanica

Vinca dijJormis
Cephalanthera /ongifo/ia

Prunus insititioides Lonicero hispanicae - Rubetum
Orla Rubus u/mifolius ulmifolii prunetosum insititioidis

arbustiva Rosa sempervirens ou
Laurus nobi/is Vinco difformis-Louretum nobi/is
Vinca difformis

Lonicera h ispanica (em biótopos ligeiramente edafo-higrófilos)
Ruscus acu/eatus
Viburnum tinus Em climas de transição pl ilhas temperadas

Quercus coccifera
Matagal Melica arrecta Me/ico arrectae-Quercetum

Si/ene /ongicilia cocciferae
Pistacia lentiscus

Antirrhinum Iinkianum
Brachypodium phoenicoides

Arrelvado Dactylis hispanica Phlomido lychniüdis-Brachypodietum
perene Phlomis lychnitis phoenicoidis

Plantago serraria var. hispanica
Ulex densus

Salvia sclareoides
Mato baixo Eryngium dilatatum Sa/vio sclareoidis-

Anthy/lis maura Ulicetum densi
Bartsia aspera

Cheirolophus sempervirens
Orla Origanum virens Leucanthemo sylvaticae-

sombria Leucanthemum sylvaticum Cheirolophetum sempervirentis
Calamintha baetica

Clinopodium arundanum
Teucrium scorodonia

Ve/ezia rigida
Arrelvado Euphorbia exígua

anual Astericus aquaticus Velezio rigidae-
Brachypodium distachyon Astericetum aquaticae
Arenaria conimbricensis
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Violo willkommii-Querco fagineae sigmetum - Série supra-mesomediterrânica,
tarraconense, maestracense e aragonesa, basófila e silicícola da Quercusfaginea ssp.faginea.

Pista cio terebituhi-Querco broteroi sigmetum - Série mesomediterrânica, silicícola,
luso-extremadurense do carvalho-cerquinho (Quercus faginea ssp. broteroi).

Quadro lU - Série algarviense do carvalho-cerquinho

Formação Série Associações
Oleo sylvestris-Querco broteroi S.

Bioind icadores
Quercus alpestris

Bosque Quercus canariensis Oleo sylvestris-
Quercus broteroi Quercetum broteroi

Clematis flammula
Aristolochia baetica

Matagal Arbutus unedo Comunidade de A rbutus
Bup/eurum fruticosum unedo

Mato de Genista algarbiensis Comunidade de Genista:
substituição Sideritis lusitanica algarbiensis

Staehelina dubia
Brachypodium phoenicoides

Arrelvado perene Eryngium dilatatum Phlomido lychnitidis-
Ga/ium concatenatum Brachypodietum phoenicoidis
Serratu/a lusitanica
Thymus lotoceph alus

Mato baixo Thymbra capitata Thymo lotocephali-
Fumana thymifolia Coridothymetum capitati
Fumana laevipes

Asteriscus aquaticus
Arrelvado anual Cleonia lusitanica Velezio-Asteriscetum aquaticae

Velezia rigida
Brachypodium distachyon

Sobreirais
Os sobreirais, que apenas aparecem de modo residual nas bolsas de arenitos, perten-

cem à série, já apresentada em resumo de Congresso, Asparago aphylli-Querco suberis
sigmetum, característica do CW não caIcário (COSTA et aI., 1996). Esta série, nas zonas
mais húmidas, junto a linhas de água ou em locais voltados a norte, apresenta carvalho-
cerquinho (Quercus faginea ssp. broteroi). Observando e comparando a sua composição
florística com a outra série, muito vulgar, de distribuição luso-extremadurense (Sanguisorbo
agrimonioidis-Querco suberis sigmetum), constata-se que as séries têm etapas de substitui-
ção diferentes (Quadros X e Xl; Figura 3).
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Quadro IV _Série castelhana-alcarenho-manchega do carva1ho-cerquinho

Formação Série Associações

Cephalanthero-Querco [agineae S.
Bioindicadores

Cepha/anthera rubra

Bosque Arabis auriculata Cephalanthero rubrae-

Silene ouites Quercetum fagineae

Sorbus aria
Viburnum lantana

Rosa agrestis

Matagal Cornus sanguinea Rosetum micrantho-agrestis

(espinhal) Rosa micrantha
Rosa cariotii

Salvia lavandulaefolia

Mato de Linum differens Uno differentis-Salvietum

substituição Sideritis incana la vandulaefoliae

lnula montana
Coroni/la minima

Globuiaria vulgaris
Mantisa/ca salmantica

Arrelvado vivaz Agropyrum intermedium Mantisalco salmanticae-

Medicago sativa Brachypodietum phoenicoidis

Brachypodium phoenicoides
Brachypodium sylvaticum
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Figura 3 _ Sincorologia dos sobreirais do Asparago aphylli-Querco suberis sigmetum
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I

V - Série bética do carvalho-cerquinho Quadro VI - Série setabense do carvalho-cerquinho

mação Série Associações Formação Série Associações
Daphno latifoliae-Acero granatensis S. I Fraxino orni-Querco fagineae S.

I
Andar supramediterrânico Andar mesomediterrânico

Árvore dominante: Quercus faginea I Árvore dominante: Quercus faginea
Bioindicadores

i
Bioindicadores

Acer monspessulanum Quercus faginea
sque Acer granatensis Daphno latifo/iae-Aceretum I Bosque Fraxinus ornus

Daphne latifolia granatensis Viburnum tinus
Paeonia humilis Leucanthemum gracicaule Fraxino omi-Quercetum fagineae

Cotoneaster granatensis Saxifraga cossoniana

Lonicera sp/endida i Taxus baccata

Berberis australis Acer opalus ssp. granatense
tagal Cralaegus brevispina Viburno lantanae- Prunus spinosa
inhal) Lonicera arborea Berberidetum australis

Matagal Crataegus brevispina Rubo ulmifoliae-Crataegetum

Amelanchier ova/is Amelanchier ovalis brevispinae

Viburnum lantana Cytisus patens

Mantisa/ca sulmantica Rosa agrestis

do vivaz Agropy rum intermedium Mantisatco-Brachypodietum
Clematisflammula

Medicago sativa phoenicoidis
Brachypodium phoenicoides

Brachypodium phoenicoides
, Arrelvado vivaz Festuca capilifolia Mantisalco-Brachypodietum
J Brachypodium sylvaticum phoenicoidis

Brachypodium sylvaticum ~,
Mantisalca salmantica

Andar mesomediterrânico 'Medicaí<o saliva

Bioindicadores Thymus piperella Helianthemo- Thymetum

Sorbus torminalis Daphno latifoliae-Aceretum Mato baixo Helianthemum marifolium piperelae
que Sorbus domestica granatensis ~

Urginea undulata

Fraxinus angustifolia pistacietosum terebinthi
Thymelaea nítida

f

Pistacia terebinthus
Helleborus foetidus , Azinhais

agal Rosa canina Rosetum micranlho-agreslis ij Tal como os carvalhais-cerquinhos, também os azinhais do Divisório Português são
nhal) Rosa pouzinii endémicos no contexto ibérico. Pertencem à série climatófila Lonicero implexae-Querco

Crataegus monogyna rotundifoliae sigmetum (ESPÍRITO-SANTO et al., 1994) e ocupam as zonas mais elevadas
Elymus caninus de colinas, montes e serras do CW calcário e da zona dos mármores do Alentejo (Figura 4).

o vivaz Manlisa/ca salmantica Mantisalco-Brachypodietum I
Embora naquela zona a pluviosidade seja muito elevada, a água infiltra-se rapidamente atra-

Agropyrum intermedium phoenicoidis
vés das inúmeras fendas verticais, fazendo com que a azinheira aí se desenvolva em condi-

Medicago saliva ções xerofíticas. Corno espécies responsáveis pela originalidade desta série podem meneio-

Brachypodium phoenicoides nar-se: Genista tournefortii Spach, Thymus zygis L. ssp. sylvestris (Hoffmanns. & Link) Brot.,

Catananche coeru/ea
Teucrium polium L. ssp. capitatum (L.) Arcangeli, Quereus x airensis Franco & Vasc., Erica
scoparia L., Rosmarinus officinalis L., entre outros.

I
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Em Portugal, sobre calcários, aparece ainda no Barrocal Algarvio a série climatófila
Rhamno oleoidis-Querco rotundifoliae sigmetum.

Nos Quadros XII e XIII podem comparar-se estas séries pelos seus bioindicadores e
pelas suas associações.

Sobre ca1cários, em Espanha (RIVAS-MARTÍNEZ, 1987) aparecem no andar
supramediterrânico as seguintes séries (Figura 4):

Junipero thuriferae-Querco rotundifoliae sigmetum - Série supramediterrânica,
castellano-maestrazgo-manchega, basófila da azinheira (Quercus rotundifolia).

Spiraeo hispanicae-Querco rotundifoliae sigmetum - Série supramediterrânica,
castellano-cantábrica e riojano-estellesa, basófila da azinheira (Quercus rotundifolia).

Quadro VII - Série castelhano-cantábrica e riojani-estellesa do carvalho-cerquinho

Formação Série
Spiraeo obovatae-Querco fagineae S.

Associações

Andar supramediterrânico
Árvore dominante: Quercus faginea

Bioindicadores

Spiraea hypericifolia ssp. ovata
Bosque 4cer campestre Spiraeo obovatae- Quercetum

Juniperus oxycedrus fagineae
Rhamnus saxatilis

Buxus sempervirens
Viburnum lantana
Lonicera etrusca

Matagal Rosa agrestis Lonicero etruscae-Rosetum
(Espinhal) Lonicera xilosteum agrestis

Prunus mahafeb
Rosa squarrosa

Genista occidentalis
Mato de substituição Erica vagans Arctostaphylo-Genistetum

Arctostaphyfos uva-ursi occidentalis
Genista scorpius

Teucrium pyrenaicum
Thyme/aea ruizii

Avenufa vasconica
Arrelvado vivaz Brachypodium phoenicoides Avenufo mirandanae-

E/ymus campestris Brachypodietum phoenicoidis
Bromus erectus

Hefianthemum numularium
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Quadro VIII - Série tarragonense, maestracense e aragonense de carvalho-cerquinho
I

Formação Série
Violo willkommii-Querco fagineae S.

Associações

Andar supramediterrânico
Árvore dominante: Quercus faginea

Bioindicadores

Viola willkommii \

Bosque Aceropalus Violo willkommii-Quercetum
Pimpinella gracilis varopuberula fagineae

Pinus nigra ssp. salzmanii
[nula conyza

Cytisus patens
Berberis vulgaris

Matagal Ligustrum vulgare Berberidetum aragonensis
(Espinhal) Prunus spinosa

Amelanchier ovalis
Chrysanthemum corymbosum

Genista hispanica
Mato de Erinacea anthyllis Genisto hispanicae-Erinaceetum

substituição Potentilla cinerea ssp. velutina anthylloidis
Helianthemum origanifolium

Satureja montana
Brachypodium phoenicoides

Arrelvado Galium mollugo ssp. erectum Brachypodietum phoenicoidis
vivaz Agropyron intermedium

Panicum repens
Medicago falcata

Berberidi hispanicae-Querco rotundifoliae sigmetum - Série supramediterrânica,
bética, basófila da azinheira (Quercus rotundifolia).

No andar mesomediterrânico, podem observar-se as seguintes:
Asparago-Querco rotundifoliae sigmetum - Série mesomediterrânica, castellano-

aragonense, seca, basófila da azinheira (Quercus rotundifolia).
Rubio longifoliae-Querco rotundifoliae sigmetum - Série termo-mesomediterrânica,

setabense e valenciano-tarragonense, seca a sub-húmida, basófila da azinheira (Quercus
rotundifolia).

Paeonio coriaceae-Querco rotundifoliae sigmetum - Série mesomediterrânica, bética
marianense e araceno-pacense, seca a sub-húmida, basófila da azinheira (Quercus rotundifolia).

No andar termomediterrânico em Espanha e Portugal:
Rhamno oleoidis-Querco rotundifoliae sigmetum - Série termomediterrânica, bético-

algarviense e tingitana, seca a húmida, basófila da azinheira (Quercus rotundifolia).
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Zambujais
Nas zonas termomediterrânicas, em posição c1imatófila, sobre solos vérticos (solos

anegrados de basalto) aparece uma série de zambujeiro denominada Viburno tini-Oleo
sylvestris sigmetum (Quadro XIV) (COSTA et al., 1996). No Sul de Espanha e no Norte de
África podem também ver-se zambujais mas filiáveis noutra série.

Quadro IX - Série luso-extremadurense do carvalho-cerquinho

Formação Série
Pistacio terebintho-Querco broteroi S.

Associações

Andar mesomediterrânico
Árvore dominante: Quercus broteroi

Bioindicadores
I

Quercus broteroi
Bosque Thapsia maxima Pistacio terebintho-Quercetum

Pistacia terebinthus broteroi
Magydaris panacifolia

Scrophularia scorodonia
Phil/yrea /atifolia

Matagal Phillyrea angustifolia Phillyreo-Arbutetum unedonis
Arbutus unedo viburnetosum tini

Nepeta mu/tibracteata
Viburnum tinus

Hypericum perforatum
Cistus populifolius

Mato de Erica australis Erico australis-Cistetum
substituição Cytisus scoparius ssp. bourgaei populifolii

Genista fa/cata
Tuberaria guttata

Arrelvado anual Hispidella hispanica Hispidello hispanicae-
Evax lasiocarpa Tuberarietum guttatae

Amoseris minima
Ornithopus perpusittus

Zimbrais

Junto ao litoral, pode ser vista a série edafoxerófila calcícola da sabina-das-praias
Querco coccijerae-Junipero turbinatae sigmetum sobre litossolos (COSTA et al., 1996). A
sua etapa madura é o sintáxone Querco cocciferae-Juniperetum turbinatae jasminetosum

fruticantis, formado por sabinais termomediterrânicos sub-húmidos, litorais e calcícolas, nos
quais se desenvolve uma grande quantidade de arbustos e lianas sempre verdes.
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Quadro X - Série divisório-portuguesa do sobreiro

Formação Série Associações
Asp arag o-Qu er co sub eris S.

Bioindicadores
Quercus su ber

Bosque Quercus bro tero i Asparago ap hylli-Qu ercetum su beris
Smilax m aur u a nica
Asp arag us ap hyl lus

Vinca d ifform is
R ub ia longifalia

Desehampsia strict a
Hedera helix ssp. can ar iensis

Arbu tus un ed o
Orla e Phi//yrea a ngustifolia Ph illyreo-A rbutetu m

clareiras arbustivas Vib urnu m tin us unedonis vib urn eto sum lini
Erica arbo re a

Rasa semp ervirens
Erica scop ar ia

Quercus lusit a n ica
Matagal Serratul a rno nar dii Er ico-Qu ercet um lu sit an ica e

Daphne gn id iu m
Erica sc op ar ia

Myrt us communis
Ulex jussiaei Lavandulo lu isíeri-Ulicetu m

Erica um bel lat a jussiaei
Mato de Lavandula lu is ieri (no R ibatagano é substituído pelo

substituição Ptero sp art um tri dent a tum Thym o villos a e-Uliceturn
Erica seoparia airensis)

Pseu d arrh en ath erum longifolium (ausência de E. cinerea c
Ca//una vulgaris P. longifolium )

Gen ist a triacanthos
Bra ch yp od ium sylv ati cum

Arrclvado vivaz Stip a gig antea A ven ulo su lc at a e-Stip etum giganleae
Stachys officin alis ssp. a lg eriensis

Avenula su lcat a
A rrh en ath erum al b um

Origanum virem;
Orla sombria Clinopodium vulgare Clinopodio vittosi-Orig anetum

Clinopodium arun d an um virentis
Teuerium scor o d oni a
Calam in th a bo etica

Agrimonia eup atori a
Campanula rap unculus

Evax pygmeae ssp. ram os issi m a
Tolpis barbata Comunidade de Evax ramosissima e

Arrelvado anual Tub er aria guttala Tub eraria gu tta ta
Briza maxima

A ira earyophy//ea
Paronychia cym osa

37



li I ousa, tvtrera:

Quadro XI - Série luso-extremadurense do sobreiro

Formação Série Associações
Sanguisorbo-Querco suberis S.

B ioindicadores
Quercus suber

Bosque Sanguisorbo agrimonioides Sanguisorbo-Quercetum suberis
Paeonia broteroi

Asparagus acutifolius
Arbutus unedo

Orla e clareiras Erica arborea Phil/yreo-Arbutetum
arbustivas Phil/yrea angustifolia unedonis

Adenocarpus telonensis
Cytisus bourgaei

Matagal Cytisus eriocarpus Cytisetum eriocarpo-
Retama sphaerocarp a bourgaei

Erica arborea
Genistafalcata
Erica australis
Cistus ladanifer Erico austra/is-Cistetum

Mato de Cistus psilosepa/us ladaniferi
substituição Lavandula /uisieri ou

Erica umbel/ata Halimio ocymoidis-Ericetum
Halimium ocymoides umbelatae

Cal/una vulgaris
Lavandula sampaioana

Arrelvado vivaz Agrostis castel/ana Festuco amplae-Agrostietum
Festuca ampla castel/anae

Origanum virens
Mato baixo Pimpinella vil/osa Pimpinel/o villosae-Origanetum

Calamintha baetica virentis
Clinopodium arundanum

Plantago bel/ardii Trifolio cherleri-Plantaginetum
Arrelvado anual Trifolium cherleri bellardii

Tuberaria guttata
Trifolium stellatum
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Quadro XII - Série divisória portuguesa e luso-extremadurense da azinheira

Formação Série Associações
Lonieero-Quereo rotundifoliae S.

Bioindicadores
Quereus rotundifolia

Bosque Quereus broteroi Lonicero implexae-
Smilax mauritanica Quercetum rotundiae

Bupleurum paniculatum
Asparagus aphyllus
Pistacia lentiscus
Quercus airensis

Matagal Quercus rotundifolia (arbusto) Quercetum coccifero-airensis
Quercus coccifera

Rhamnus alaternus
Daphne gnidium
Lonicera implexa

Erica scoparia
Matos altos Ulex airensis

Cistus albidus Ulici airensis-Ericetum scopariae
Cistus salvifolius

Rosmarinus ojJicinalis
Cistus monspeliensis

Thymus sylvestris
Matos Teucrium capitatum Teucrio capitatae- Thymetum
baixos Serra tula estremadurensis sylvestris

Serratula baetica
Sideritis hirsuta
Staehelina dubia

Fumana thymifolia
Brachypodium phoenicoides

Phlomis lychnitis Phlomido lycnitidis-
Arrelvados Dactylis hispaniea Brachypodietum phoenicoidis

Plantago serraria
Euphorbia exigua
Anthyllis lusitaniea Comunidade de

Arrelvado Brachypodium distachyon Anthy/lis lusitanica
anual Linum tryginum e

Linum strietum Brachypodium distachyon
Campanula erinus

A singularidade do Divisório Português na Península Ibérica

Quadro XIII - Série bética e algarviense da azinheira

Formação Série Associações -
Rhamno oleioidis-Querco rotundifoLiae S.

Bioindicadores
Quercus rotundifolia

Bosque Smilax mauritanica Rhamno oleoidis- Quercetum

Olea sylvestris rotundifoliae

Chamaerops humilis

Aristolochia baetica

Asparagus albus

Matagal Rhamnus oleoides Asparago albi-Rhamnetum

Quercus coccifera oleoidis

Bupleurum paniculatum
Cistus albidus

Mato alto Cistus monspeliensis Phlomido purpureo-

Phlomis purpurea Cistetum albidi

Ulex argenteus
Lavandula luisieri

Corydothymus capitatus

Matos Teucrium lusitanicum Thymo lotocephali-

Sideritis lusitanica Corydothymetum capitati

Genista algarbiense

Thymus lotocephalus
Asteriscus aquaticus

Velezia rígida Velezio rigidae-

Arrelvados Cleonia lusitanica Asteriscetum aquaticae

Brachypodium distachyon

Geossinfitossociologia. Geosséries características

Definição
É a ciência que tem por objectivo analisar e sistematizar os fenómenos catenais e

geográficos das geosséries ou geosigmetum que são as suas unidades elementares GÉHU &
RIVAS-MARTÍNEZ, 1980).

As geosséries apresentam na sua análise duas etapas: uma analítica e outra sintética,
tal como as séries e as associações. A analítica consta da listagem das séries presentes num
território geográfico preciso, mas suficientemente importante para ter várias séries climáticas.
Pode ainda ser uma Jistagem de comunidades de um território geomorfoJógico quando as
séries não são bem conhecidas ou quando são muito pobres em séries (ecossistemas lineares
de costas ou cursos de água).
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Quadro XIV - Série divisória portuguesa dos zambujais

Formação Série Associações
Viburno-Oleo sylvestris S.

Bioindicadores
Olea sylvestris

Asparagus aphy//us
Bosque Viburnum tinus Viburno tini-Oleetum sylvestris

Arum italicum ssp. italicum
Smi/ax mauritanica
Phi/lyrea latifolia

Acanthus mollis
Arum italicum ssp. neglectum

Ceratonia siliquia
Matagal Quercus coccifera Asparago albi-Rhamnetum

Rhamnus oleoides oleoidis
Rhamnus alaternus

Asparagus albus
Hyparrhenia sinaica

Salvia verbenaca Carici depressa e-

Arrelvado perene Salvia sclareoides Hyparrhenietum sinaicae
Dacty/is hispanica

Reichardia picroides

Unidades principais
A geossérie ou geosigmetum é a unidade base, que pretende ser a expressão

fitossociológica catenal e sucessionista da "paisagem vegetal". Tal como em Fitossociologia
e em Sinfitossociologia, a unidade base pode ser hierarquizável em alianças (geossigmalianças
- geosigmion) e talvez em ordens (geosigmetalia) (GÉHU & RIVAS-MARTÍNEZ, 1980).

Distribuição a nível das paisagens de uma ou mais geosséries de vegetação
A geossérie é a expressão fitossociológica catenal e sucessionista da paisagem vegetal

e constrói-se com as séries contíguas e com os seus estádios ou comunidades vegetais seriais,
delimitadas por uma unidade fitotopográfica da paisagem (vales, planícies, cristas, turfeiras,
cursos de água, arribas, etc.) dentro de uma mesma unidade biogeográfica (sector, subsector,
superdistrito, distrito).

Critérios para a separação das geosséries de vegetação:
Bioclimáticos
Do litoral norte ao litoral sul de um país, das margens de rios atlânticos às dos

mediterrânicos e sempre que o substrato sobre o qual as comunidades se instalam varia de
modo acentuado, é natural que se esteja em presença de diferentes associações e, portanto, de
geosséries diferentes.

A singularidade do Divisório Português na Península Ibérica

Biogeográficos
A palavra geossérie é a expressão catenal de séries que estão em contacto e se substi-

tuem em função de um gradiente ecológico (humidade, topografia) dentro da mesma unidade
biogeográfica.

Distribuição a nível regional das geosséries de vegetação:

I. Geosséries edafo-higrófilas (ripícolas)
Nos cursos de água do Divisório Português, nos trechos médio e de jusante é frequente

a seguinte geossérie ripícola termo-rnesornediterrânica (AGUIAR et al., 1995; COSTA et al.,
1997):

Typho angustifoliae-Phragmitetum australis (caniçais); Polygono equisetiformis-
Tamarico africanae S. (tamargais); Scrophulario scorodoniae-Alno glutinosae S. (amiais);
Salico neotrichae-Populo nigrae S. (salgueirais com choupos); Ficario ranunculoidis-Fraxino
angustifoliae S. (freixiais); Viti viniferae-Salico atrocinereae S. (salgueirais negros);
Opopanaco chironini-Ulmo minoris S. (ulmais). Os caniçais só aparecem no trecho de jusante
dos cursos de água. Os tamargais aparecem preferencialmente na parte média dos rios e ribei-
ras (Quadro XV). Em relação às comunidades arbóreas o que se passa é o seguinte:

Amiais
No Divisório Português as comunidades de amieiro são raras, pois só se estabelecem

onde haja água corrente permanente, o que apenas se verifica parajusante dos locais onde se
verifiquem exsurgências, Os amiais formam uma série linear ocupando a zona de transição do
leito normal, entre a água e a terra. São dominados pelo amieiro (Alnus glutinosa (L.) Gaertner),
constituindo a série Scrophulario scorodoniae-Alno glutinosae sigmetum.

Salgueirais
No Centro-Oeste Calcário e Olissiponense, as linhas de água com corrente permanen-

te são raras. Ao longo das suas margens, especialmente nos troços médio e inferior, podem ser
vistas comunidades de salgueiros pertencentes às seguintes séries lineares:

- Vlti viniferae-Salico atrocinereae sigmetum
- Salico neotrichae-Populo nigrae sigmetum
A primeira é mais vulgar nos troços inicial e médio dos cursos principais e nos afluen-

tes pois, dos salgueiros, a borrazeira-negra (Salix atrocinerea Brot.) é a menos exigente em
humidade edáfica, estando distribuída mais pelo Centro-Norte e Norte da área em avaliação.
A segunda aparece mais nos troços médios e de jusante sendo dominada pelo salgueiro-bran-
co (Salix alba L. ssp. alba), Salixfragilis L., S. neotricha R. Gõrz e choupo-negro (Populus
nigra L.), podendo aparecer, mas mais raramente, a borrazeira-branca (Salix salvifolia Brot.).

Freixiais
Os freixiais, ao contrário dos amiais, são comunidades frequentes pois ocupam os

terrenos de aluvião junto aos cursos de água. Como aqueles são intensivamente agricultados
resta aos freixos uma linha de ocupação exterior aos amieiros ou aos salgueiros. Pertencem à
série Ficario ranunculoidis-Fraxino angustifoliae sigmetum que inclui frequentemente o
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choupo-negro.

Ulmais
As comunidades de ulmeiro são relativamente raras devido ao impacte causado por

uma doença que tem dizimado os nossos ulmais. Estes podem encontrar-se nos terrenos de
aluvião formando a associação Opopanaco chironini-Ulmo minoris sigmetum (=Aro italici-

Ulmetum minoris).

Geossérie litoral
Nas arribas calcárias do Divisório Português é frequente a seguinte geossérie litoral

aero-halofílica termomediterrânica-iberoatlântica: Limonietum muftiflori-virgati (a sul de
Peniche) ou Dactylo marinae-Limonietum plurisquamati (para norte de Peniche); Parapholido
incurvae-Catapodietum marini; Querco cocciferae-Junipero turbinatae sigmetum.

Originalidade da flora do Divisório Português

Táxones endémicos
São vários os táxones endémicos do Centro-Oeste Calcário, mas a maior parte deles

são-no juntamente com o Superdistrito Arrabidense, como Antirrhinum majus ssp.linkianum,
Arabis sadina, Iberis procumbens ssp. microcarpa, Prunus spinosa ssp. insititioides,
Pseudarrhenatherum pallens, Serratufa estremadurensis, Silene longicilia, Ulex densus.

Tem também vários endemismos comuns com outras unidades biogeográficas portu-
guesas como: Herniaria maritima, Leuzea longifolia, Narcissus calcicola, Serra tula monardii
varo monardii, Ulex airensis, Verbascum litigiosum.

Possui, no entanto, alguns endemismos exclusivos como: Armeria welwitschii ssp.
cinerea, Armeria welwitschii ssp. welwistchii, Dianthus cintranus ssp. barbatus, Limonium
multiflorum, Limonium plurisquamatum, Saxifraga cintrana, Scrophu/aria grandiflora ssp.
grandiflora, Senecio doronicum ssp. lusitanicus, Ulex jussiaei.

Táxones raros
Alguns dos táxones acima mencionados são raros ou muito localizados.

Outras espécies características
Entre outras espécies características pode mencionar-se a Micromeriajuliana, que se

encontra em calcários do tipo travertino da região de Coimbra e que não aparece em Espanha.

Só volta a aparecer em Itália.

Conclusões
O Sector Divisório Português é uma unidade biogeográfica bem delimitada que é ca-

racterizada pelos seguintes táxones e sintáxones endémicos:

Táxones
• Armeria welwitchii ssp. cinerea

A singularidade do Divisório Português na Península Ibérica

Quadro XV - Complexo de geosséries termo-mesomediterrânicas Oeste-estremenhas

N°. de ordem I 2 3 4
Área (h a) 400 400 200 200
Cobertura (%) 80 90 100 80

Séries climatófilas
Arisaro clusi-Querco broteroi S. 10 3 O 4 O 30
Lonicero implexae-Querco rotundifoliae S. 30 I .

Geosséries ripícolas
Ficario-Fraxino angustijoliae S. 1 / I / +/ I /
Salico neotrichae-Populo nigrae S. 1 / I / I /
Scrophulario scorodoniae-A Ino glutinosae S. 1 / 1 / 1 /
Viti viniferae-Salico atrocinereae S. +/ +/ +/
Polygono equisetijormis-Tamarico africanae S. 1 •
Opopanaco chironini-Ulmo minoris S. +/

Geosséries edafoxerófilas
Microsigmetum rupícola + • + • + • + •
Microsigmetum epifitico + • + • + • + •

Localidades: 1- Tomar, Quinta da Raiz; 2 - Tomar, encosta norte junto a Pedreira; 3 - Alvaiázere, Rego
da Murta; 4 - Ourém, a montante do Agroal.

• Armeria welwitschii ssp. welwistchii
• Dianthus cintranus ssp. cintranus
• Limonium multiflorum
• Limonium p/urisquamatum
• Prunus spinosa ssp. insititioides
• Saxifraga cintrana
• Scrophularia grandiflora ssp. grandiflora
• Senecio doronicum ssp. lusitanicus
• Ulex jussiaei

Sintáxones
Séries

• Arisaro-Querco broteroi sigmetum - Carvalhais-cerquinhos.
• Asparago aphy/li-Querco suberis sigmetum - Sobreirais.
• Lonicero implexae-Querco rotundifoliae sigmetum - Azinhais
• Querco cocciferae-Junipero turbinatae sigmetum - Sabinais

Associações
Além das etapas maduras das séries anteriores foram mencionadas as seguintes:

• Dactylo marini-Limonietum plurisquamati
• Limonietum multiflori-virgati
• Lonicero hispanicae-Rubetum ulmifolii prunetosum insititioidis
• Melico-Quercetum cocciferae
• Quercetum coccifero-airensis
• Salvio sclareoidis-Ulicetum densi ulicetosum densi
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• Vinco difformis-Lauretum nobilis
• Ulici airensis-Ericetum scopari
• Lavandulo luisieri-Ulicetumjussiaei
• Halimio lasianthi-Ulicetum minoris
• Staurantho genistoidis-Coremetum albi
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Cartografia e caracterização da flora e da vegetação do terço
médio do Douro Internacional

Noel R. R. Marcos, Miguel Menezes de Sequeíra= & Tjarda De Koe * *

RESUMO: Apresentam-se os resultados de um primeiro estudo sistemático a nível da
flora, da vegetação e da cartografia da vegetação do terço médio do canhão internacio-
nal do rio Douro. A partir do levantamento cartográfico da vegetação e de um sistema de
classificação da vegetação, apresenta-se a quantificação da área total e das diferentes
unidades paisagísticas. A realização de inventários florísticos e fitossociológicos permi-
tiu elaborar um catálogo florístico do qual se apresentam as espécies novas, ou pouco
citadas, para a província, bem como aquelas que apresentam estatuto de protecção. Apre-
senta-se ainda o enquadramento fitossociológico da área. Este estudo integrou-se nos
projectos "Habitats Naturais e de Espécies da Flora de Portugal, Oeste de Trás-os-Mon-
tes, Alto Douro e Norte da Beira Alta" e "Cartografia da Vegetação Natural e Semi-
natural do Território Continental Português, Oeste de Trás-os-Montes, Alto Douro e
Norte da Beira Alta", financiados pelo fundo comunitário LIFE e pelo Instituto da Con-
servação da Natureza.

Palavras chave: Flora, Vegetação, cartografia, biodiversidade, Douro Internacional.

ABSTRACT: Cartography and characterisation off1ora and vegetation ofthe middle
part of the International Douro Valley.
The results presented here are related to the studied of flora, vegetation and vegetation
cartography performed on the middle part ofthe International Douro River. Vegetation
cartography and the making up of a vegetation classification system permitted to
circumscribe the total area and severallandscape units. The study of plant and habitat
diversity resulted on a plant species catalogue. Here, we present new or poorly known
species for the "Trás-os-Montes e Alto Douro" province. A list ofthreatened species is
also presented. A phytosociological approache was used to describe plant communities.
This research is part oftwo major projects "Habitats Naturais e de Espécies da Flora de
Portugal, Oeste de Trás-os-Montes, Alto Douro e Norte da Beira Alta" and "Cartografia
da Vegetação Natural e Semi-natural do Território Continental Português, Oeste de Trás-
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os-Montes, Alto Douro e Norte da Beira Alta", supported by EC LlFE fund and the
"Instituto da Conservação da Natureza".

Keywords: floristics, vegetation, biodiversity, Douro International.

1. Caracterização da área em estudo

1.1. Localização e limites geográficos
A área estudada localiza-se no vale do rio Douro no seu terço médio internacional

(Figura I).

N
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f
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I

r 700 km*1

Figura 1 - Localização da área em estudo.

Está limitada ajusante (no sentido NE-SW) pelo ribeiro que passa junto a aldeia de
Vilarinho dos Galegos (Mogadouro) e desagua no rio Douro, prolongando-se para NE. O
limite inferior é marcado pela margem direita deste rio e o superior segundo uma linha coin-
cidente com caminhos de terra batida e estradas camarárias e nacionais, desde a aldeia de
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Vilarinho dos Galegos (sentido N-S) passando pelas aldeias de Ventozelo, Algosinho, Lamoso,
até Bemposta. Sobe então pela estrada nacional (EN) 221-7 de acesso à aldeia e barragem de
Bemposta, até à EN 221 (cruzamento para Miranda do Douro ou Mogadouro), prolongando-
se o limite superior por esta estrada até à vila de Sendim, onde se localiza o limite superior,
marcado no terreno pela ribeira do Granjo, que desagua no limite inferior (Sul), ou seja, no rio
Douro (corresponde às cartas militares 120, 121, 108 e 94, na escala 1/25000).

1.2. Geologia, litologia e fisiografia
A unidade geológica mais representativa é, sem dúvida, o complexo xisto-grauváquico

(CXG), que se encontra delineado ao longo de uma faixa, com pequenas interrupções, junto
à fronteira leste, com os afloramentos de Peredo de Bemposta, Sendim e Picote (TEIXElRA,
1981). Existem ainda formações sedimentares metamórficas como os quartezitos do período
Ordovício da era Paleozóica, assim como uma série de rochas eruptivas plutónicas tais como
os granitóides antevestafelianos, a sul de Vilarinho dos Galegos e Peredo de Bemposta e a
norte da freguesia de Bemposta.

O complexo xisto-grauváquico, sendo a unidade estratigráfica que engloba a maior
"fatia" da área, é caracterizada por uma composição litológica pouco variada de xistos,
grauvaques de grão fino, constituídos por clastos quartezíticos e feldcspáticos (TEIXElRA,
1981). Em toda a sua extensão, o conjunto do afloramento xisto-grauváquico duriense é sul-
cado por diversos rios e ribeiros afluentes do Douro, que nele talham vales apertados e pro-
fundos.

2.2. Biogeografia
O território em análise integra-se no Reino Holártico, Região Mediterrânica, Provín-

cia Carpetano-Ibérico-Leonesa e Sector Lusitano-Duriense (RIVAS-MARTÍNEZ, 1987).

2.3. Bioclimatologia
Na inexistência de dados meteorológicos com origem dentro do perímetro da área

em estudo, socorremo-nos dos elementos climáticos obtidos nas estações e postos udométricos
mais próximos, tanto em Portugal como nas estações espanholas, localizadas um pouco a sul
e a norte da área, junto à margem esquerda do rio Douro. Os resultados obtidos apresentam-
se na Tabela r.

A análise da Tabela I permite caracterizar climática e bioclimaticamente toda a zona
envolvente da área de estudo. Tendo em conta a fisiografia dos locais onde foi possível reco-
lher dados, e as características particulares da área a caracterizar, foi possível verificar a
ocorrência dos andares bioclimáticos supra e mesomediterrânico, assim como um único
ombrotipo (sub-húmido),

3. Flora
A inventariação florística da área em estudo realizou-se na Primavera de 1996. Inici-

almente procedeu-se à identificação das espécies arbóreas e arbustivas, tentando aferir a
fotointerpretação realizada. Posteriormente, foram real izados inventários florísticos e
fitossociológicos que possibilitaram a identificação de 333 espécies (34% de terófitos, 38%
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Tabela I - Caracterização climática e bioclimática (PENAS, 1996) dos pontos observados

Localidades Alt. T M m
(m) (0C) (0C) (0C)

It P Ombroclima Andar bioclimático
(rnm)

Miranda do Douro I

Mieza2

Aldeávila2

Fornos de Lagoaça'

Mogadouro'

Sendiml

Saucelle2

Salto de Castro)

693

648

675

850
723

695
216

562

7,8

7,5

9,9

0,7

1

2.4

205 527

208 736

282 728

850
785

693
345 558

201 654

sub-húrnido

sub-húrnido

sub-húmido
sub-húrnido

sub-húmido

sub-húrnido
sub-húmido

sub-húmido

supramediterrânico

supramediterrânico

mesornediterrânico

12

12

16

termomediterrânico

supramediterrânico

18 12

6,5

5

0,4

(Alt.= altitude; T= temperatura média anual; M= temperatura média das máximas do mês mais frio; m= temperatura
média das mínimas do mês mais frio; It= Índice de termicidade; P= pluviosidade média anual)
1- ANÓNIMO, 1991; 2 - RIVAS-MARTÍNEZ, 1987; 3 - ANDRES & GUTÉRREZ, 1983.

de hemicriptófitos, 10% de caméfitos, 7% de geófitos, 4% de nanofanerófitos e 7% de
mesofanerófitos), distribuídas por 58 famílias.

Do elenco tlorístico obtido destacamos uma espécie que, até ao momento, ainda não
se encontra referenciada para a região de Trás-os-Montes, nem para o Norte de Portugal.
Trata-se da Campanulaceae, Legousia castellana (Lange) Samp., taxa atribuído para a ilha
Terceira e para o Centro-Leste e Sudeste Setentrional do continente português por FRANCO
(1984).

Destaca-se ainda a presença de Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. duriensis
P. Silva, endemismo do vale do Douro a que Menezes de Sequeira et al. (1996) atribuem a
categoria de "Vulnerável". Este taxa está incluído no Anexo 11da Directiva Habitats.

4. Vegetação

4.1. Metodologia
Para enquadrar sintaxonomicamente as comunidades vegetais presentes na área rea-

lizaram-se 20 inventários fitossociológicos segundo a metodologia de Braun-Blanquet
(BRAUN-BLANQUET,1979).

4.2. Vegetação herbácea pratense
Aqui se enquadram as comunidades vegetais conhecidas como "lameiros". Estas co-

munidades estão dispersas na área de estudo por todo o andar supramediterrânico,
fisiograficamente localizadas nos vales sobre aluviões tluviais e rodeadas por bosquetes de
freixos (Fraxinus angustifolia).

Estas comunidades vegetais foram incluídas nas associações Festuco amplae-
Agrostietum castellanae, Bromo-Cynosuretum cristati (lameiros localizados em zonas mais
húmidas) e a Gaudinio-Agrostetum castellanae (lameiros de secadal).
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Sintaxonomia:
+Molinlo-Arrhenatheretea Tüxen 1937

++ Agrostietalia castellanae Rivas-Martínez 1980
* Agrostion castellanae Rivas Goday 1958 corro Rivas-Martínez 1963

Festuco amplae-Agrostietum castellanae Rivas-Martínez 1986
Gaudinio fragills-Agrostietum castellanae Rivas-Martínez & Belmonte 1985

++ Arrhenatheretalia Tüxen 1931
* Cynosurion cristati Tüxen 1947

Bromo-Cynosuretum cristati Teles 1970

4.2. Vegetação arbustiva

4.2.1. Matagais de porte médio e matos rasteiros
Na área de estudo, os giestais incluem-se, quase na sua totalidade, na associação Cytiso

muliiflori-Genistetum hystricis, estando também presente a associação Lavandulo-Cytisetum
multiflori.

Os estevais de Cistus ladanifer constituem uma das etapas regressivas das séries edafo-
xerófilas dos sobreirais e azinhais e enquadram-se fitossociologicamente na associação Cisto
ladanifer-Genistetum hystricis.

Sintaxonomia:
+ Cytisetea scopario-striati Rivas-Martínez 1974

++ Cytisetalia scopario-striati Rivas-Martínez 1974
* Genistion polygaliphyllae Rivas-Martínez ,T. Díaz, F. Preto, Loidi & Penas 1984

Cytiso multiflori-Genistetum hystricis Rivas-Martínez 1984
* Ulici europaei-Cytision striati Rivas-Martínez , Báscones, T. Díaz, F. Femández-González
& Loidi 1991

Lavandulo-Cytisetum multiflori Br.-BL. P. Silva & Rozeira 1964
+ Cisto-Lavanduletea Br.-Bl. (1940) 1952

++ Lavanduletalia stoechadis Br.-Bl. 1940 em. Rivas-Martínez 1974
* Cistion laurifolii Rivas Goday in Rivas Goday et aI. 1956

Cisto ladaniferi-Genistetum hystricis P. Silva ex P. Silva 1970

4.3. Vegetação arbórea

4.3.1. Bosques caducifólios higrófilos
Os amiais (de Alnus glutinosa), salgueirais (de Salix salvifolia) e freixiais (Fraxinus

angustifolia) povoam as margens das linhas de água presentes na área de estudo.
Os freixiais localizam-se maioritariamente no andar supramediterrânico (planalto) e

constituem a vegetação arbórea dominante das linhas de água e da orla dos lameiros, sendo
aproveitada a sua folhagem como suplemento forrageiro para o gado bovino e ovino. Enqua-
dram-se fitossociologicamente na Querco pyrenaica-Fraxinetum angustifoliae.

Os amiais dispersos por todo o território dependem da humidade que encontram junto
das linhas de água, onde têm óptimos desenvolvimentos vegetativos. Fitossociologicamente,
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enquadram-se na Scrophulario-Alnetum glutinosae.

Sintaxonomia:
+Querco-Fagetea Br.-BI. & Vlieger in Vlieger 1937

++ Populetalia albae Sr.-SI. ex Tchou 1948
* Populion albae Br.-BI. ex Tchou 1948

** Fraxino angustifoliae-Ulmenion minoris Rivas-Martínez 1975
Fraxino angustifoliae-Quercetum pyrenaicae Rivas Goday 1964 corro Rivas-
Matínez, Femández-González & A. Molina in Femández-González & A. Molina
1988

* Osmundo-A/nion (Br.-BI., P. Silva & Roseira 1956) Dierschke & Rivas-Martínez 1975
** Osmundo-Alnenion glutinosae

Scrophulario scorodoniae-Alnetum glutinosae Sr.-BI., P. Silva & Roseira 1956

4.3.2. Bosques caducifólios mesofíticos
Os carvalhais de Quercus pyrenaica (carvalho-negra!) não são muito frequentes na

área em estudo, coincidindo o seu aparecimento com a transição entre os andares meso e
supramediterrânico. Estas formações podem ser incluídas na Genisto jalcatae-Quercetum
pyrenaica.

Sintaxonomia:
+Querco-Fagetea Br.-BI. &Vlieger in Vlieger 1937

+ +Quercetalia roboris Tüxen 1931
* Quercion robori-pyrenaicae (Br.-BI., P. Silva & Roseira 1956) Rivas-Martínez 1975

** Quercenion pyrenaicae Rivas-Martínez (1962) 1975
Genisto jalcatae-Quercetum pyrenaica Rivas-Martínez in Penas & Dias 1985

4.3.3. Bosques esclerófilos perenifólios de sobreiro
Os sobreirais encontram-se distribuídos por todo o andar mesomediterrânico, não se

observando nesta área o seu aparecimento no andar supramediterrânico (zona do Planalto).
Estas formações estão actualmente reduzidas a pequenos agrupamentos de árvores mais ou
menos dispersos, devido à acção humana, essencialmente pelo fogo.

A posição sintaxonómica destas comunidades ainda não está perfeitamente esclarecida
(CARVALHO et ai., 1995). Mas segundo C. Aguiar (comunicação pessoal, 1998) estas for-
mações estão actualmente enquadradas nas, ainda inéditas, Rusco aculeati-Quercetum suberis
subassociações quercetosum suberis e Juniperetosum oxycedri.

Sintaxonomia:
+Quercetea ilicis Br.-SI. 1947

++ Quercetalia ilicis Br.-BI. ex Molinier 1934 em. Rivas-Martínez 1975
* Quercion broteroi Br.-BI., P. Silva & Rozeira 1956 corro Ladero 1974 em. R.-M.

** Paeonio broteroi-Quercenion rotundifoliae Rivas-Martínez in Rivas-Martínez,
Costa & lzco 1982
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Rusco aculeati-Quercetum suberis C. Aguiar & Penas inéd. 1994
quercetosum suberis
juniperetosum oxycedri C. Aguiar & Penas inéd.

4.3.4. Bosques perenifólios de azinheira e zimbro
As comunidades de Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus e Quercus rotundifolia cons-

tituem a vegetação dominante do andar mesomediterrânico (vales encaixados e encostas mais
suavizadas pela erosão do rio Douro).

Estas comunidades enquadram-se predominantemente na associação Genisto hystricis-
Quercetum rotundifoliae, subassociaçõesjuniperetosum oxycedri e quercetosum rotundifoliae.
Em algumas áreas mais termófilas em posição edafoxérofila ocorrem comunidades com
dominância total de Juniperus oxycedrus com enquadramento fitossociológico incerto.

Sintaxonomia:
+ Quercetea ilicis Br.-BI. 1947

++ Quercetalia ilicis Br.-BI. ex Molinier 1934 em. Rivas-Martínez 1975
*Quercion broteroiBr.-BI., P. Silva & Rozeira 1956 corro Ladero 1974 em. Rivas-Martínez

** Paeonio broteroi-Quercenion rotundifoliae Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Cos-
ta & Izco 1982
(Comunidades permanentes em esporões rochosos)

Genisto hystricis-Quercetum rotundifoliae P. Silva 1975
quercetosum rotundifoliae
juniperetosum oxycedri Lousã, l.C. Costa, J. CapeI o & C. Aguiar 1994
(comunidades de Juniperus oxycedrus)

5. Cartografia da vegetação natural e seminatural
O levantamento cartográfico da vegetação foi realizado com base numa cobertura

aerofotográfica (fotografias de infravermelho, falsa cor, obtidas em Agosto de 1990), a partir
da qual se obteve um sistema de classificação da vegetação e, posteriormente, uma carta de
vegetação em formato ortogonal e digital (esta última, com o acoplamento de uma base de
dados alfanumérica com a legenda do elenco tlorístico, arbóreo e arbustivo).

5.1. Sistema de classificação da vegetação
Tendo em conta os factores de diagnóstico da imagem, foi possível estabelecer pa-

drões entre estruturas de vegetação observáveis directamente no campo e características espe-
cíficas da imagem impressa na película fotográfica, elaborando assim o seguinte sistema de
classificação da vegetação aplicável na zona em estudo, para este tipo de fotografia e em
idênticas condições de transmissão de imagem. Na Tabela II apresentam-se alguns exemplos
da identificação de estruturas vegetais a partir da fotografia área.

5.2. Análise da carta da vegetação
Procedendo aos passos necessários, no software de SIG da Intergraph foram obtidos

os resultados expostos na Tabela 111.

ç'l "
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Tabela 11- Sistema de classificação da vegetação para o terço médio do Douro Internacional
(para fotografias aéreas de infravermelho, falsa cor)

Estruturas vegetais Parâmetros em análise Características aerofotográficas
Lameiros Cor Vermelho muito claro

Forma e dimensão Irregular, geralmente limitada por
muros ou árvores

Textura Muito fina, simples e uniforme
Padrão Muito simples, liso
Localização Zonas mais húmidas, junto às

localidades
Outros Sem altura aparente

Estevais de Cistus ladanifer Cor Verde enegrecido
Forma e dimensão Irregular, distribuindo-se por

grandes extensões contínuas
Textura Granular
Padrão Complexo
Localização Solos mais degradados

Zimbrais de Juniperus oxycedrus Cor Castanho avermelhado
ssp. oxycedrus Forma e dimensão Irregular

Textura Granular
Padrão Copas esguias
Localização Ao longo de toda a encosta do rio,

zonas mais inacessíveis.
Sobreirais e azinhais Cor Avermelhado esbatido

Forma e dimensão Irregular
Textura GranUlar
Padrão Copas arredondadas, embora na

azinheira mais disformes
Localização Na encosta do rio
Outros A azinheira apresenta uma altura

aparente, nitidamente inferior à do
sobreiro

Conclusões

Um aspecto importante a concluir da análise dos dados recolhidos é o facto de a área
coberta pela vegetação natural e seminatural atingir 45% da totalidade da área em estudo. A
isto não é estranho que grande parte da zona se caracteriza pela sua inacessibilidade ou carac-
terísticas impróprias para as práticas culturais (agrícolas, florestais ou pecuárias).

A partir do modelo cartográfico dinâmico criado, será futuramente possível retirar
todos os dados necessários para analisar, localizar e quantificar as unidades florísticas e
paisagísticas presentes, bem como a obtenção de um número ilimitado de cópias do registo
cartográfico a qualquer escala pretendida.

(ha) (%)
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Tabela 111- Área ocupada pelas diferentes unidades paisagísticas

Unidade paisagística Área coberta

Área agrícola, urbana e de vegetação não qualificada (AAUV)
Pinhal de pinheiro bravo (Pinus pinaster) (Pb)
Sobreirais de Quercus suber (Qs)
Azinhais de Quercus rotundifolia (Qi)
Carvalhais de Quercus pyrenaica (Qp)
Zimbrais de Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus (10)
Giestais de giesta-branca (Cytisus multiflorus) (Gb)
Giestais de Genista hystrix (Gh)
Rosrnaninhais de Lavandula stoechas ssp. sampaioana (Ls)
Estevais de Cistus ladanifer (Cl)
Freixiais de Fraxinus angustifolia (Fa)

5589,2
48,3
511,7
773,3
160,2
1222,8
1488,8
170,7
44,9
140

53,9

55
0,47

5
8
2
12
15
2

0,44
I

0,52
TOTAL 10203,8 100
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Figura 2 - Distribuição das unidades paisagísticas pela área total em estudo. AAUV-Área agríco-
la, urbana e de vegetação não qualificada; Gb-Giestais de giesta-branca; Jo-Zimbrais de Juniperus oxycedrus ssp.
oxycedrus; Qi-Azinhais de Quercus rotundifolia; Qs-Sobreirais de Quercus suber; Gh-Giestais de Genista hystrix;
Qp-Carvalhais de Quercus pyrenaica; Cl-Estevais de Cistus ladanifer; Fa-Freixiais de Fraxinus angustifolia, Pb-
Pinhais de Pinus pinaster; Ls-Rosmaninhais de Lavandula stoechas ssp.sampaioana.
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A fisiografia do terreno com escarpas inacessíveis, aliada a uma escassa densidade
populacional, permitiu que tenha chegado até aos nossos dias uma paisagem vegetal num
apreciável estado de conservação. Este património natural, ecológico, estético, científico e
paisagístico merece ser protegido e valorizado.
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Cartografia e caracterização da vegetação da serra
do Larouco (Norte de Portugal)
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RESUMO: Neste trabalho analisam-se as condicionantes físicas e ecológicas da serra
do Larouco, localizada no Norte da província portuguesa de Trás-os-Montes e Alto
Douro. Apresentam-se e descrevem-se, do ponto de vista fitossociológico e cartográfico,
as unidades de vegetação da serra do Larouco e suas imediações (Alto Cávado). Desta-
cam-se do catálogo florístico as espécies endémicas. Este estudo integrou-se nos pro-
jectos "Cartografia da Vegetação Natural e Seminatural do Território Continental Por-
tuguês, Oeste de Trás-os-Montes, Alto Douro e Norte da Beira Alta" e "Habitats Natu-
rais e de Espécies da Flora de Portugal", financiados pelo fundo comunitário LIFE,
pelo Instituto da Conservação da Natureza e pela Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro.

Palavras chave: Flora, Fitossociologia, Cartografia, biodiversidade, serra do Larouco.

ABSTRACT: Cartography and characterisation of the "Serra do Larouco"
vegetation (N of Portugal).
This paper analyses ecological and physical conditions ofthe moutainous region "Ser-
ra do Larouco" in the North of Portugal ("Trás-os-Montes e Alto Douro" province).
Vegetation units of Serra do Larouco and its vicinity (Alto Cávado) are presented and
characterised, using phytosociological and cartographic methods. Endemic plants are
listed. This research is part of two major projects "Habitats Naturais e de Espécies da
Flora de Portugal, Oeste de Trás-os-Montes, Alto Douro e Norte da Beira Alta" and
"Cartografia da Vegetação Natural e Seminatural do Território Continental Português,
Oeste de Trás-os-Montes, Alto Douro e Norte da Beira Alta", financed by EC LIFE
fund, the "Instituto da Conservação da Natureza", and the University of Trás-os-Mon-
tes e Alto Douro.

Keywords: Flora, phytosociology, cartography, biodiversity, Serra do Larouco.
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1. Enquadramento geográfico

A área de estudo abrange o biótopo CORlNE n° 181, Larouco-Alto Cávado, que faz
parte integrante da área a proteger "Alto Cávado", proposta no âmbito do projecto "Habitats
Naturais e de Espécies da Flora de Portugal".

O planalto de Barroso enquadra-se no maciço galaico-duriense e tem lugar de relevo no
ângulo NW da meseta ibérica. Rodeado por vários sistemas montanhosos, de altitude superi-
or a 1500 m, é envolvido pelas serras do Larouco, Gerês, Cabreira e Barroso. A geografia
desta vasta região é enriquecida pelos vales profundos dos rios Cávado e Tâmega e seus
afluentes (Rabagão e Beça). Este trabalho incide apenas na serra do Larouco e na sua área
envolvente (Figura I).

N

\~~

(

~
Figura 1 - Localização da área em estudo

A área estudada é delimitada a Norte pela província espanhola da Galiza. A frontei-
ra Norte, de Soutelinho da Raia, Vilar de Perdizes, Padroso, Donões, Mourilhe e Sezelhe
(barragem do Alto Cávado), segue a direcção E-W e a linha divisória de águas vertentes. Na
aldeia de Sezelhe deixa a linha fronteiriça para seguir na direcção sul, tendo como limite a
estrada (passa pelo paredão da barragem do Alto Cávado) e faz a ligação desta aldeia à aldeia
de Contim, culminando na estrada nacional 103. Confina com a estrada nacional 103 (mar-
gem esquerda da barragem do Alto Rabagão), até à aldeia de Gralhós. Seguidamente, faz o
contorno do maciço montanhoso Alto da Fraga a Castro de Pedrário, tendo como limite a
aldeia de Zebral, a nascente do rio Beça e Meixide, ligando novamente à fronteira em
Soutelinho da Raia (Figura I).
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2. Bioclimatologia

PENAS (1996), utilizando os dados climáticos de 1931-1960, obteve um índice de
. termicidade (lt) de 166.0, um índice de continental idade simples (lc) de 14.0, um índice
ombrotérmico anual (ld) de 8.8 e um índice de aridez anual (lar) de 0.6, pelo que definiu o
clima para Montalegre da seguinte forma:

- Continental idade - Euoceânico - Eutemperado
- Bioclima (Variante) - Temperado oceânico (Submediterrânico)
- Piso bioclimático - Mesotemperado superior (semi-suprarnediterrânico)

Utilizando os dados meteoro lógicos do Instituto de Meteorologia e Geofísica de 1961-
-1990 (ANÓNIMO, 1991), obtém-se um It de 175. Estes dados permitem incluir a área em
estudo na Região Mediterrânica e no piso bioclimático supramediterrânico inferior. A proxi-
midade da Região Eurosiberiana patente na serra do Gerês condiciona a presença de uma
zona de transição entre a Região Eurosiberiana e a Mediterrânica, no limite oeste da área de
estudo (serra da Mourela).

3. Biogeografia

As unidades biogeográficas devem ser territórios geográficos de superfície contínua
que incluam os acidentes orográficos e a diversidade litológica existente (RIVAS-MARTÍNEZ,
1987).

A região em estudo caracteriza-se biogeograficamente por pertencer ao:
• Reino - Holártico .
• Região - Mediterrânica
• Superprovíncia - Mediterrânica-Iberoatiântica
• Província - Carpetano-Ibérico-Leonesa
• Sector - Orensano-Sanabriense
• Subsector - Orensano

4. Análise do elenco florístico

O catálogo florístico regista 214 espécies de plantas vasculares, distribuídas por 40
famílias. As famílias mais representativas são as Gramineae e Compositae, com 47 e 22
espécies respectivamente.

Algumas das espécies existentes na área são endemismos da Península Ibérica, tais
como: Ajuga pyramidalis L. ssp. meonantha (Hoffmanns. & Link) R. Fernandes (BALL,
1972), Anemone trifolia L. ssp. albida (Mariz) Ulbr. (MONTSERRAT, 1986) , Luzula lactea
(Link) E. H. F. Meyer (CHRTEK & KRISA, 1980), Omphalodes nitida Hoffmanns. & Link
(FERGUSON, 1972), Polygala microphylla L. (MCNEILL, 1968), Campanula lusitanica
L. (FEDOROV, 1976), Centaurea nigra L. ssp. rivularis (Brot.) Coutinho (DOSTÁL, 1976),
Centaurea micrantha Hoffmanns & Link (DOSTÁL, 1976), Lavandula stoechas L. ssp.
sampaiana Rozeira (GUINEA, 1972), Chamaespartium tridentatum (L.) P. Gibbs (GIBBS,
1968) e Echinospartum lusitanicum (L.) Rothm. (GIBBS, 1968).
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5. Enquadramento fitossociológico

o esquema sintaxonómico que a seguir se apresenta resultou da caracterização florística
e fitossociológica dos 33 inventários realizados em diferentes comunidades vegetais (lameiros,
matagais e carvalhais).

A vegetação dos lameiros enquadra-se fitossociologicamente nas associações Agrostio-
Arrhenatheretum bulbosi e Peucedano-Juncetum acutijlori, tal como descreve TELES (1970).

Nas comunidades arbustivas da área, encontram-se presentes as associações: Genistello
tridentatae-Ericetum aragonensis, Cytiso scoparii-Genistetum polygaliphyllae, Genisto
anglicae-Ericetum tetralicis, Cytiso multiflori-Echínospartetum lusitanici e Ulici minoris-
Ericetum umbellatae, encontrando-se as duas primeiras com maior representação.

Pertencentes à aliança Quercion robori-pyrenaicae, os carvalhais enquadram-se nas
associações Holco mollis-Quercetum pyrenaicae e Linario triornithophorae-Quercetum
pyrenaicae (Tabela I).

Esquema sintaxonómico

I. MOLlNIO-ARRHENATHERETEA Tüxen 1937
Arrhenatheretalia Pawlowski 1928

Arrhenatherion elatioris W. Koch 1926
Agrostio-Arrhenatheretum bulbosi Teles (1963) 1966

Molinietalia W. Koch 1926
Juncion acutiflori Br.-Bl. in Br.-Bl. & Tüxen 1952

Peucedano-Juncetum acutiflori Teles (1963) 1966
2. CYTISETEA SCOPARIO-STRlATI Rivas-Martínez 1974

Cytisetalia scopario-striati Rivas-Martínez 1974
Genistion polygaliphyllae Rivas-Martínez, T. E. Díaz, F. Prieto, Loidi &

Penas 1984
Cytiso scoparii-Genistetum polygaliphyllae Rivas-Martínez, T. E. Díaz,

F. Prieto, Loidi & Penas 1984
Cytiso multiflori-Echinospartetum lusitanici Rivas-Martínez 1974

3.CALLUNO-ULlCETEA Br.-Bl. & Tüxen 1943
Calluno-Ulicetalia (Quantin (935) Tüxen 1937 em. Rivas-Martínez 1979

Ericion umbellatae Rivas-Martínez 1979
Ericenion aragonensis (Rivas-Martínez (962) Rivas-Martínez 1979

Genistello tridentatae-Ericetum aragonensis Rothmaler 1954 em.
Rivas-Martínez 1979

Ericenion umbellatae
Ulici minoris-Ericetum umbellatae Br.-BI., P. Silva & Rozeira 1964

Genistion micrantho-anglicae Rivas-Martínez 1979
Genisto anglicae-Ericetum tetralicis Rivas-Martínez 1979

4. HELlANTHEMETEA GUTTATI (Br.-BI. ex Rivas Goday 1958) Rivas Goday & Rivas-
Martínez 1963

Helianthemetalia guttati Br.-Bl. 1940 em. Rivas-Martínez 1978

7 13
1205 905

17 5
E SW
25 40

224.0 236.5
543.6 542.1

60 100
90 75
20 20

+ +

+
+
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Tabela 1 - Inventários fitossociológicos que se enquadram na associação Linario
triornithophorae-Quercetum pyrenaicae Rivas-Martínez 1984

N° inventário
Altitude (m)
Declive CO)
Exposição
Área (m')
Coordenadas (X)
Coordenadas (Y)
Coberto arbóreo (%)
Coberto arbustivo (%)
Coberto herbáceo (%)
Características da associação (Linario triornithophorae-
Quercetum pyrenaicae)
Digi/a/is purpurea
Anemone /rifolia
C/inopodium vu/gare
Rosa canina
Frangu/a a/nus
Características da classe (Querco-Fage/ea)
Quercus robur
Stellaria holostea
Melittis melissophyllum +
Características da aliança (Quercion robori-pyrenaicae)
Quercus pyrenaica
Crepis lampsanoides
Luzula forsteri

Genista florida

4
+

5
+

r

Companheiras
Rubus sp.
Erica arborea
Hyacinthoides hispanica
Dacty/is g/omerata
Arrhenatherum elatius ssp. bulbosum
Pyrus sp.
Lamium maculatum
Silene latifolia
Outras espécies (I)

+

+

(1) Agrostis x fouilladei 2, Ga/ium mollugo 1, Pentag/ottis sempervirens +, Rubus henriquesii 5,
Silene dioica I, inv. 7; Arnica montana +, Cistus psilosepalus I, Cytisus striatus I, Frangula a/nus r,
Poa trivialis I, Rubus apicu/atus x rhombifolius 1, Senecio lividus +, inv. 13.
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Sedion pedicellato-andegavensis Rivas-Martínez, Femandez-González &
Sanchez Mata 1986

Airo praecocis-Sedetum arenarii Izco, Guitián & Amigo 1986
5. QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. & Vlieger in V1ieger 1937

Quercetalia robori-petraeae R. Tüxen (1931) 1937
Quercion robori-pyrenaicae (Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956) Rivas-Martínez

1975
Quercenion pyrenaicae Rivas-Martínez (1962) 1975

Holco mollis-Quercetum pyrenaicae Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956
Quercenion robori-pyrenaicae

Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae Rivas-Martínez, T. E.
Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984

6. Cartografia

6.1. Metodologia

Para a realização da carta de vegetação seguimos a metodologia proposta por diversos
autores (OZENDA, 1982; FARIAS, 1984; TENEDÓRIO; 1989; MARQUES, 1996). Esta
metodologia assenta na interpretação de fotografia policromática de infravermelho (captada
entre Agosto e Setembro de 1990), sobre a qual se delimitam os tipos de vegetação existentes
no terreno, através das suas características estruturais e fisionómicas. Para a delimitação e a
identificação de unidades de vegetação seguimos a legenda e a Memória Explicativa, projec-
to "Cartografia da Vegetação Natural e Seminatural do Território Continental Português",
proposta pelo Instituto da Conservação da Natureza. De seguida, transferiram-se visualmen-
te, utilizando o estereoscópio, as unidades identificadas para uma carta base (Carta Militar
1/25000). O trabalho de campo permitiu aferir a carta de vegetação.

6.2. Resultados

A paisagem vegetal do Larouco é dominada por comunidades secundárias. Mais de
50% da área (Figura 2) é constituída por matagais que são extensivamente pastoreados por
gado ovino, caprino, bovino e cavalar.

Os lameiros, conforme se pode ver na Figura 2, ocupam cerca de 5500 ha, o que
corresponde a 20% da área total (27053 ha), e assumem grande importância na alimentação
do gado bovino e cavalar.

Os carvalhais (de Quercus pyrenaica e Quercus robur) aparecem na área dispersos
em pequenos núcleos nas encostas dos vales, circundando os lameiros e os terrenos de culti-
vo. Ocupam cerca de 15% da área total (Figura 2), evidenciando uma grande intervenção
humana (cortes, roças e incêndios).

As pequenas manchas de soutos (aproximadamente 140 ha) aparecem nomeadamen-
te em terrenos de cultivo e nas bordaduras destes e dos lameiros.

A vegetação dominada por vidoeiros, Betula alba, reduz-se a aproximadamente 28
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ha. De facto, encontram-se apenas duas ou três manchas nas depressões húmidas do cimo
das montanhas que sobreviveram aos incêndios que devastaram toda esta área nas últimas
décadas. Os melhores exemplares da espécie encontram-se junto das linhas de água e nas

.bordaduras dos lameiros.

7.3% IJ Matos

11SoutosNidoais

o Lameiros

o Carvalhais
18.9%

o Pinhais

D Culturas agrícolas/Casas! Vias
de com unicação/barragem

Figura 2 - Ocupação das principais unidades de vegetação da área em estudo

7. Conclusões

A estrutura da vegetação descrita ao longo do trabalho, limitada à vegetação natural e
seminatural, permite-nos obter uma informação valiosa a nível de biodiversidade e estrutura
das comunidades vegetais presentes na área.

O registo cartográfico em base digital permite que toda a informação adquirida possa
ser manipulada e actualizada em função das alterações da composição florística. Todas estas
operações são possíveis em qualquer altura, e realizáveis com relativa facilidade. Este pro-
cesso evita muitos dos problemas relativos à morosidade e à degradação, associados com os
processos tradicionais.

Destacam-se algumas vantagens deste modelo cartográfico: permite uma visualização
do conjunto das unidades de vegetação existentes no Larouco e imediações, da sua distribui-
ção e dimensão; possibilita o relacionamento das unidades de vegetação com os factores
físicos do território, formando uma base para delinear futuras áreas a salvaguardar; em con-
junto com os levantamentos florísticos e a bibliografia, permite elaborar uma base de dados
sobre a flora e identificar zonas mais vulneráveis, assim como delinear futuros trabalhos de
âmbito fitossociológico e de planeamento e ordenamento do território.

As novas formas de ocupação do espaço, nomeadamente desportos de montanha,
turismo rural e exploração de energias renováveis, caso não sejam fundamentados numa
visão integrada deste meio, tomar-se-ão fortes mecanismos de ruptura irreversível das co-
munidades naturais e seminaturais desta área. É determinante, pois, a definição de princípi-
os e regras de uso e ocupação do solo, que assentem na salvaguarda do património florístico
e ecológico.
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. Aspectos geobotânicos do Parque Nacional da Peneda-Gerês

João José Honrado", Francisco Barreto Caldas', Ínigo Pulgar** & Santiago
Ortiz N úíiez"

RESUMO: Discutem-se alguns dos aspectos geobotânicos mais relevantes relativos às
serras que constituem o Parque Nacional da Peneda-Gerês (P.N.P.G.), uma área com
reconhecido valor botânico e grande potencial para a conservação da natureza e a educa-
ção ambiental. São apresentados, além de uma caracterização bioclimática do território,
alguns resultados preliminares relativos à caracterização fitossociológica da vegetação
c1imatófila, nomeadamente no que diz respeito à sintaxonomia das cabeças-de-série e
das etapas sub-seriais arbustivas. No âmbito da problemática relativa aos carvalhais da
Quercion robori-pyrenaicae (Querceti roboris vs. Querceti pyrenaicae), propõe-se o
reconhecimento provisório de apenas duas séries c1imatófilas para a área do Parque,
uma de distribuição miniense (Rusco aculeati-Querceto roboris sigmetum), outra
geresiano-queixense (Vaccinio myrtilli-Querceto roboris sigmetum). Neste contexto, é
discutido o esquema biogeográfico subsectorial recentemente proposto para esta área do
Sector Galaico-Português. É também apresentada uma primeira aproximação à
fitossociologia dos giestais (Cytisetea scopario-striati: Ulici europaei-Cytision striati
vs. Genistion polygaliphyllae) e tojais-urzais (Calluno- Ulicetea: Daboecion cantabricae
vs. Ericion umbellatae), componentes importantes na construção da paisagem do terri-
tório. Simultaneamente, é apreciada a robustez das sindiferenciais na distinção entre as
séries de vegetação c1imatófilas do território e discutida a natureza fitossociológica de
algumas formações particulares, como os bidoais, os sobreirais e os medronhais.

Palavras chave: Calluno-Ulicetea, Querco-Fagetea, Sector Galaico-Português, séries
de vegetação.

ABSTRACT: Geobotanical features ofthe Peneda-Gerês National Park.
Some ofthe most relevant botanical features conceming the mountains within the Peneda-
Gerês National Park are addressed. A general c1imatic characterisation of the area is
presented, together with some preliminary results on the synlaxonomy of the
c1imalophyllous vegetation, namely woodlands and shrub formations. Within lhe issue
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ofthe Quercion robori-pyrenaicae oaklands (Querceti roboris vs. Querceti pyrenaicae),
onIy two climatophyIlousvegetation series are proposed for the area, one in the Miniense
Subsector (Rusco aculeati-Querceto roboris sigmetum), the other with geresiano-
queixensian distribution (Vaccinio myrtilli-Querceto roboris sigmetum). The
biogeographical divisions previously proposed for the territory are then discussed. The
preliminary syntaxonomy for broom formations (Cytisetea scopario-stri ati: Ulici
europaei-Cytision striati vs. Genistion polygaliphyllae) and heathlands (Calluno-
Ulicetea: Daboecion cantabricae vs. Ericion umbellatae) is also presented, as these are
very important vegetation types in landscape formation within the territory. Finally, lhe
fidelity ofcertain shrub communities to specific vegetation series and the syntaxonomic
nature of birch woodlands, cork-oak formations and arbutus groves are discussed.

Keywords: Calluno-Ulicetea, Galaico-Português Sector,Querco-Fagetea, vegetationseries.

Introdução

O Parque Nacional da Peneda-Gerês (doravante designado por "PNPG" ou "Parque"),
incluído na Lista Nacional de Sítios para a Rede "NATURA 2000", compreende os territórios
incluídos nas serras da Peneda, do Soajo, Amarela e do Gerês, e ainda os planaltos de Castro
Laboreiro e da Mourela, nas províncias administrativas do Minho e de Trás-os-Montes e Alto
Douro (Noroeste de Portugal Continental; Figura l-A).
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Figura 1 - A) Localização geográfica do Parque Nacional da Peneda-Gerês em Portugal
Continental. B) Tipologia biogeográfica territorial. Região Eurossiberiana, Sector Galaico-Portu-
guês: IA - Subsector Miniense; IB - Subsector Geresiano-Queixense; Região Mediterrânica, Província
Carpetano-lbero-Leonesa: 2A - Sector Orensano-Sanabriense; 2B - Sector Salmantino; 2C - Sector
Lusitano-Duriense (adaptado de COSTA et ai., 1998)

É um território fundamentalmente montanhoso, atingindo os 1545 metros de altitude,
As cotas mínimas (ca. 100 metros) são atingidas nos vales dos rios Lima e Cávado, a cujas
bacias hidrográficas pertencem os numerosos rios que nascem e percorrem estas serras: Vez,
Cabril e Castro Laboreiro, e seus afluentes (Lima), e Homem, Gerês, Fafião e Cabril, e res-
pectivos afluentes (Cávado).

A litologia é fundamentalmente granítica de origem hercínica, embora estejam tam-
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bém presentes áreas consideráveis de xistos. O PNPG situa-se em plena Zona Centro-Ibérica,
sendo os relevos que o constituem resultantes dos movimentos hercínicos (380-290 M.a. BP).
Esta zona tectonoestratigráfica é caracterizada pelo predomínio de terrenos muito deforma-
dos e metamorfizados, pela presença de grandes massas de origem plutónica (principalmente
granitos) e pela ocorrência de terrenos pré-câmbricos que sofreram já movimentos orogénicos
anteriores aos hercínicos (MOREIRA & RIBEIRO, 1991),

Assim, é possível identificar, na área do Parque:
Metassedimentos paleozóicos - Dois afloramentos, com dimensão considerável, de xistos
argilosos fortemente metamorfizados: a Mancha do Vale das Antas (nordeste do planalto de
Castro Laboreiro) e a Mancha de Louriça - Branda de S. Bento do Cando (serras da Peneda
e Amarela);
Granitos hercínicos - Rochas que se formaram durante o enrugamento hercínico e que ocu-
pam actualmente a quase totalidade da área do Parque; distinguem-se dois tipos principais:
granitos tardios (sintectónicos), ocupando a maior parte das serras Amarela, do Soajo e da
Peneda e dos planaltos de Castro Laboreiro e da Mourela; e os granitos pós-tectónicos
(biotíticos), correspondentes à 33 fase da deformação hercínica, entre os quais se destaca o
chamado "granito do Gerês", que constitui o substrato rochoso da serra do Gerês e de parte da
serra da Pene da;
Sedimentos recentes - Depósitos de cobertura, em que se reconhecem terraços fluviais (rios
Lima e Cávado), moreias (serras do Gerês e Amarela), depósitos torrenciais (pontualmente na
serra do Gerês), terrenos argilosos de fundos de vale e cascalheiras (serras Amarela e do
Gerês).

Os escassos dados pedológicos disponíveis tomam difícil caracterizar os solos do Par-
que, podendo, no entanto, afirmar-se que predominam, de longe, os solos azonais. Generali-
zando, embora com algumas reservas, as conclusões de TEIXEIRA & MARQUES (1950)
relativas à serra do Gerês, a relativa uniformidade geológica e climática do território fazem
com que a topografia assuma uma relevância fundamental na pedogénese. Assim, a natureza
arenosa grosseira, muito permeável, do material original, e as características do clima (nome-
adamente a abundância de precipitações e C? regime de temperaturas) fazem com que o pro-
cesso pedogenético predominante seja a podzolização.

Os cimos dos principais acidentes topográficos e, de um modo geral, todos os terrenos
declivosos e sem coberto vegetal são fortemente erodidos e penalizados por uma drenagem
superficial excessiva, sendo ocupados por afloramentos rochosos ou solos esqueléticos
(litossolos). Dada a orografia acidentada e a forte influência humana sobre o território (nome-
adamente através do fogo), esta é, de longe, a situação mais generalizada. Neste grupo dos
solos azonais, incluem-se também os coluviões e os depósitos de encosta (enquadráveis na
classificação da FAO na classe dos regossolos), bem como os raros aluviões (fluvissolos)
identificáveis na área, que são normalmente ocupados pela agricultura,

Nas áreas menos declivosas e bem drenadas, formam-se os solos zonais, com acumu
lação superficial de matéria orgânica e horizontes bem diferenciados (podzolização), num
processo que acompanha a evolução sucessional da vegetação c1imatófila.

Nos locais planos com drenagem insuficiente acumulam-se, altemadamente, materiais
coluvionares e orgânicos de natureza turfosa (histossolos).

Biogeograficamente, estes territórios enquadram-se no Sector Galaico-Português, en-
globando territórios minienses e geresiano-queixenses (Figura I-B). A vegetação é predomi-

nó
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nantemente eurossiberiana, ainda que com forte influência mediterrânica. É possível reco-
nhecer diversos conjuntos florísticos que contribuem (embora em diferente medida) para a
formação da vegetação do território.

O Elemento Eurossiberiano é o conjunto florístico predominante, dentro do qual se
destaca, pela sua importância na construção da paisagem, o Subelemento Atlântico, de influ-
ência oceânica acusada, cujo representante típico no território é o carvalho-alvarinho (Quercus
robur). Constitui o conjunto predominante na vegetação dos andares terrnotemperado e
mesotemperado e do horizonte inferior do supratemperado. O Subelemento Centro-europeu,
de carácter mais continental, ocorre em situação finícola (por compensação altitudinal) e
inclui um grande número de taxa com comportamento orófilo no noroeste de Portugal Conti-
nental, como Narthecium ossifragum, Vaccinium myrtillus, Epilobium angustifolium, Sorbus
spp. ou Allium victoria/is. O Subelemento Endémico do Noroeste peninsular, incluindo plan-
tas como Anemone trifolia subsp. albida, Aquilegia vulgaris subsp. dichroa, Saxifraga
spathularis, Luzula sy/vatica subsp. henriquesii, Ompha/odes nitida ou Linaria
triornithophora, contribui também para caracterizar e distinguir a vegetação do território.

A proximidade da Região Mediterrânicajustifica a presença no PNPG de muitos taxa
com esta proveniência, representantes do Elemento Mediterrânico no território. São duas as
vias migratórias seguidas por estes taxa.

A flora de influência continental ("Ibérica de Meseta") atinge o Sector Galaico-Portu-
guês vinda dos territórios orensano-sanabrienses e lusitano-durienses. Destaca-se o carvalho-
negral (Quercus pyrenaica) pela sua importância na construção da vegetação nos territórios
supratemperados da parte oriental da serra do Gerês, onde o clima menos chuvoso e de carác-
ter mais continental permite a instalação, com carácter climácico, de um bosque misto de Q.
robur e Q. pyrenaica. Outras espécies terão atingido as áreas meridionais galaico-portugue-
sas pela via migratória costeira. São exemplos no PNPG o sobreiro (Quercus suber), o trovisco
(Daphne gnidium), a gilbardeira (Ruscus aculeatus) e a granza (Rubia peregrina), todas espé-
cies importantes para distinguir os domínios climácicos nas áreas meridionais do Sector
Galaico-Português.

A presença de particularidades topográficas permite a ocorrência de comunidades
termófilas relícticas no domínio da vegetação temperada. Estarão nestas condições os
medronhais seriais, e, sobretudo, os restos de azinhais das encostas soalheiras voltadas a sul. A
existência de relevos importantes, com o já referido efeito sobre a pedogénese, motiva também
a presença frequente de variantes xerofíticas das associações com representação na área.

A paisagem do PNPG, nomeadamente da serra do Gerês, é assim feita de mosaicos em
que coexistem diversos elementos florísticos e comunidades de diferentes classes
fitossociológicas.

Material e métodos

O estudo da vegetação do PNPG foi acompanhado por uma caracterização bioclimática
do território. Os dados climatológicos provenientes de MENDES & BETTENCOURT (1980)
e MENDES et aI. (1990, 1991) foram utilizados para o cálculo dos índices bioclimáticos
correntemente usados na realização de trabalhos fitossociológicos, abundantemente explica-
dos e optimizados em sucessivas aproximações (RJVAS-MARTÍNEZ, 1987, 1993, 1997; DÍAZ
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GONZÁLEZ & FERNÁNDEZ PRIETO, 1994a; LOIDI ARREGUI et aI., 1997; PENAS,
1997). A nomenclatura dos solos seguiu a classificação FAO/UNESCO (1974).

A caracterização sintaxonómica da vegetação foi feita segundo a metodologia genera-
lizada da Escola de Zürich-Montpellier e a sua extensão recente que é a Fitossociologia de
Paisagem (BRAUN-BLANQUET, 1932; WESTHOFF & VAN DER MAAREL, 1973; RJVAS-
MARTÍNEZ, 1976; GÉHU & RJVAS-MARTÍNEZ, 198/; DÍAZ GONZÁLEZ, 1996; COS-
TA et ai., 1998).

A nomenclatura taxonómica seguiu a Flora Iberica (CASTROVIEJO et aI., 1986-
1999) para os grupos revistos nos volumes já publicados e a Flora Europaea (TUTIN et aI.,
1968-1980, 1993) para os restantes grupos, excepto nos casos indicados no texto.

Para a nomenclatura dos sintaxa de nível superior, seguiu-se a compilação
fitossociológica mais recente para a Península Ibérica (RJVAS-MARTÍNEZ et ai., 1999).
Para maior fluidez, apresenta-se no final um esquema sintaxonómico para os sintaxa discuti-
dos no texto, em que se indicam os autores das combinações.

A tipologia biogeográfica de Portugal Continental está de acordo com COSTA et aI.
(1998).

Resultados

Bioclimatologia
A falta de estações meteorológicas que cubram a variação altitudinal toma difícil a

caracterização do território. Assim, apresenta-se uma caracterização bioclimática baseada nos
dados disponíveis, não só para as poucas estações na área do Parque, mas também relativos a
outras estações galaico-portuguesas, não costeiras, a norte do Rio Douro (Tabelas I e 11).

Tabela 1-Macrobioclimas dos territórios galaico-portugueses a norte do Rio Douro

Estação Altitude Período lo los2 los3 los4 Macrobioclima Iml 1m2 1m3 Macrobioclima

Braga I Posto
Agrário 190 1951-1960 8,91 1,4 1,9 2,95 Temperado 4,88 3,98 2,92 Mediterrânico

Gerês 370 1953-1961 17,45 3,41 4,12 5,38 Temperado 2,44 1,66 1,36 Temperado

Guimarães 190 1940-1960 7,79 1,31 1,69 2,77 Temperado 5,59 4,25 3,3 Mediterrânico
[LamaS de
Mouro 870 1980-1990 19,92 2,38 4,11 6,22 Temperado a) a) a) -

Melgaço 235 1949-1960 6,83 1,5 1,93 2,68 Temperado 6,2 3,77 2,91 Meditcrrânico

Monção 80 1968-1974 6,77 0,81 1,35 2,68 Mediterrânico 6,33 7,14 4,23 Mediterrânico

Montalegre 1005 1941-1970 12,95 1,22 2,02 3,48 Temperado 5,29 5,02 3,03 Mediterrânico
aços de

Ferreira 320 1956-1970 10,61 1,66 2,18 3,48 Temperado 4,91 3,39 2,58 Temperado

Ponte de Lima I
Arcozelo 50 1980-1990 8,37 1,1 1,75 2,7 Temperado a) a) a)

Santo Tirso 62 1931-1960 7,47 1,14 1,58 2,44 Temperado 5,22 4,9 3,51 Mcditerrânico

a) Insuficiência de dados
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Com base nos valores para os índices ombrotérmicos estivais (lo,)' o macrobioclima
destes territórios é temperado, excepto no baixo vale do rio Minho (Monção), onde as preci-
pitações extremamente baixas em Julho e Agosto (I052<1,0)definem um macrobiocIima com
características mediterrânicas (Tabela I).

O facto de a generalidade das estações meteoro lógicas galaico-portuguesas apresentar
aridez estival de dois meses (Julho e Agosto) revela uma forte influência mediterrânica no
clima do território. Essa influência reflecte-se de forma clara nos valores para os índices de
mediterraneidade (Tabela I).

Tabela 11- Diagnose biocIimática das estações meteorológicas amostradas

Estação Período T Tp P le It lo Diagnose bioclimática

Braga / Posto Temperado oceânico (Submediterrânico)
Agrário 1951·1980 14 1683 1515 11,5 313 9 Terrnotemperado húmido

Temperado oceânico (Submediterrânico)
Gerês 1953-1961 14 1713 3236 12,8 301 18,9 Mesotemperado inf. hiper-húmido

Temperado oceânico (Submediterrânico)
Guimarães 1941-1961 15,2 1818 1423 12,7 328 7,8 Terrnotemperado húmido

Temperado oceânico (Submediterrânico)
Lamas de Mouro 1980-1990 9,6 1151 2295 11,4 178 19,9 Supratemperado hiper-húmido

Temperado oceânico (Submediterrânico)
Melgaço 1949-1966 14,2 1707 1268 12,9 302 7,4 Mesotemperado inferior húmido

[Mediterramco ocearnco
Monção / Valinha 1967-1980 14,4 1722 1235 12,8 316 7,2 Mesomediterrânico húmido

Temperado oceânico (Submediterrânico)
Montalegre 1951-1980 9,6 1147 1531 13,7 167 13,4 Supratemperado hiper-húmido

Temperado oceânico (Submediterrânico)
Paços de Ferreira 1955-1970 13,1 1570 1759 12,3 273 11,2 Mesotemperado hiper-húmido

Ponte de Lima / Temperado oceânico (Submediterrânico)
Arcozelo 1980-1990 15,2 1825 1527 12,3 336 8,4 Terrnotemperado húmido

Temperado oceânico (Submediterrânico)
Santo Tirso 1951-1980 14,5 1743 1374 11,8 325 7,9 Terrnotemperado húmido

Os termotipos presentes são os esperados, dado o desnível de altitudes observado (ca.
1400 metros). Os seus limites altitudinais podem ser aproximados através de uma regressão
linear dos valores existentes para as estações disponíveis (Figura 2):

Termotemperado / Mesotemperado (It=300) - 269 m alto
Mesotemperado / Supratemperado (It=180) - 998 m alt.
[Supratemperado / Orotemperado (lt=20) - 1824 m alt.]

Deverá assinalar-se que, dada a existência de relevos importantes no território, estes
valores altitudinais variam bastante, sendo a exposição (microtopografia) e a distância ao mar
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(pela sua influência na continental idade) os factores que mais contribuem para esta variação.
Assim, e de modo geral, poderá afirmar-se que serão termo temperados (termocolinos)

na área do PNPG os territórios situados a altitudes inferiores a (200)270(400) metros (funda-
mentalmente os vales térmicos do Lima e do Cávado). O andar mesotemperado (eucolino)
subirá até muito próximo dos (800) I000 metros, enquanto as áreas situadas a altitudes supe-
riores serão supratemperadas (andar Montano).

O ombrocIima varia entre o húmido e o hiper-húmido (Tabela lI), sendo que, no vale
do Rio Gerês, as precipitações geralmente ultrapassam os 3000 mm/ano. É possível que, em
situações favoráveis, algumas áreas supratemperadas alcancem o ultra-hiper-húmido. Obser-
va-se um decréscimo das precipitações absolutas anuais e estivais de Oeste para Este, motiva-
do pela presença de relevos importantes e pelo aumento da distância ao oceano. A presença de
dois meses secos (Julho e Agosto) é compensada pela pluviosidade relativamente elevada dos
meses de Maio, Junho e Setembro e pela ocorrência frequente de neblinas.
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Figura 2 - Regressão linear da variação do valor do índice de termicidade (It) com a altitude
para as estações meteorológicas estudadas (Tabelas I e lI)

Com base nos dados disponíveis, os invernos serão temperados a frescos. No entanto,
é virtualmente certa a ocorrência de invernos frios nas maiores altitudes (acima dos 1000-
1200 metros, conforme a exposição).

Domínios c1imácicos (séries de vegetação c1imatófilas) - esquema preliminar
O carácter do ombrocIima e a acusada oceaneidade (fundamentalmente os invernos

pouco rigorosos) fazem com que as formações cIimatófilas destes territórios sejam bosques
de Quercus robur (puros ou mistos com Q.pyrenaica), pertencentes à aliança Quercion robori-
pyrenaicae (subaliança Quercenion robori-pyrenaicaei.
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Propõe-se, embora de forma preliminar, o reconhecimento de apenas dois grandes
domínios c1imácicos na área do PNPG:
I. A Rusco aculeati-Querceto roboris sigmetum, ocupando os territórios termotemperados e
mesotemperados inferiores (minienses);
2. A Vaccinio myrtilli-Querceto roboris sigmetum, típica das áreas supratemperadas e
mesotemperadas superiores (geresiano-queixenses),

Encontra-se em apreciação a possibilidade de ocorrência de duas outras séries:
3. A Holco mollis-Querceto pyrenaicae sigmetum, que, a ocorrer, substituirá, à escala do
território, a Vaccinio-Querceto roboris sigmetum nos territórios supratemperados da serra do
Gerês com clima mais continentalizado (de invernos pelo menos frescos) e ombrotipo sub-
húmido - húmido (exposição preferencial a S ou SE). Esta série é encabeçada pelos carvalhais
da Holco mollis-Quercetum pyrenaicae, que, a admitir-se a existência de uma única série
climatófila para os territórios supratemperados galaico-portugueses (a Vaccinio-Querceto
roboris sigmetum), deverão ser entendidos como "os mais atlânticos" dos carvalhais
mediterrânicos portugueses (e não o contrário), distribuindo-se então pelos territórios
supramediterrânicos dos Sectores Orensano-Sanabriense e Estrelense, em áreas de ombroclima
húmido - hiper-húmido.
4. Uma série presidida por bidoais com carácter c1imácico, que ocuparia os territórios
supratemperados hiper-húmidos - ultra-hiper-húmidos (exposição preferencial a N) com in-
vernos frescos a frios. Tais bidoais apresentarão, provavelmente, mais afinidades
sintaxonómicas com a associação orocantábrica Luzulo henriquesii-Betuietum celtibericae
do que com a Saxifrago spathularidis-Betuletum celtibericae da serra da Estrela.

Nas zonas cacuminais, parece pouco credível a instalação de um bosque climácico
(mesmo a longo prazo). Nestes locais instalam-se, com carácter permanente, diversos arrelvados
vivazes de Hieracio castellani-Plantaginion radicatae (Festucetea indigestae), bem como
caldoneirais e zimbrais de afinidade sintaxonómica ainda por esclarecer.

1. Série termotemperada e mesotemperada inferior galaico-portuguesa húmida - hiper-
húmida acidófila do carvalho-alvarínho (Quercus robur): Rusco aculeati-Querceto roboris
sigmetum.

A área de distribuição desta série em Portugal Continental parece corresponder ao
andar termotemperado e ao horizonte mesotemperado inferior dos territórios galaico-portu-
gueses (Subsector Miniense), aparecendo também em territórios beirense-litorais mais húmi-
dos. Nas áreas meridionais da sua distribuição, a série pode atingir territórios mesotemperados
superiores.

A comunidade c1imácica (Rusco aculeati-Quercetum roboris) é um bosque dominado
por Quercus robur, que pode também levar no estrato arbóreo Q. pyrenaica, Ilex aquifolium,
Acer pseudoplatanus, Castanea sativa, Laurus nobilis e Quercus suber. No sub-bosque, além
de um grande número de ervas nemorais esciófilas (Teucrium scorodonia, Hypericum
pulchrum, Holcus mollis, Luzula forsteri, Viola riviniana, os endemismos do noroeste já
referidos, etc.), prosperam alguns arbustos mediterrânicos de Quercetea ilicis (Ruscus
aculeatus, Daphne gnidium, Arbutus unedo, Rubia peregrina, Viburnum tinus, Osyris alba,
etc., sendo mais frequentes e abundantes nos territórios termotemperados), coexistindo com
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outros elementos caducifólios eurossiberianos ou de distribuição mais ampla (Pyrus cordata,
Lonicera periclymenum, Frangula alnus, Crataegus monogyna, Corylus avellana, etc.).

A interpretação da variação interna desta associação galaico-portuguesa, recentemen-
te proposta por AMIGO et ai. (1998) com base na tabela original de BRAUN-BLANQUET et
ai. (1956) e em novos inventários exclusivamente galegos, parece não se aplicar aos carvalhais
portugueses e, portanto, à totalidade do domínio da associação. Assim, a presunção da exis-
tência de uma grande uniformidade entre os carvalhais termófilos portugueses (todos, segun-
do AMIGO et ai. (op. cit.) enquadráveis na subassociação de carácter termófilo mais acusado
quercetosum suberis) parece não explicar de forma adequada a variação encontrada nos
carvalhais minienses. A resolução deste assunto encontra-se presentemente em estudo e será
alvo de futura comunicação. No entanto, parece ser possível identificar no território portugu-
ês dois tipos de carvalhais minienses, no âmbito da Rusco-Quercetum roboris. O primeiro,
fundamentalmente mesotemperado, sob ombroclima hiper-húmido, corresponderá ao tipo da
associação, a violetosum rivinianae de BRAUN-BLANQUET et ai. (op. cit.); o segundo, de
carácter termófilo mais acusado (revelado pela presença elevada de Rubia peregrina, Viburnum
tinus, Quercus suber, Daphne gnidium, Smilax aspera e, nas áreas meridionais do seu domí-
nio, Myrtus communis, Rhamnus alaternus, Phillyrea angustifolia e P latifolia), está intima-
mente ligado ao andar termotemperado de ombroclima húmido, encontrando-se, na área do
Parque, nos vales térmicos do Lima e do Cávado; estes carvalhais corresponderão à
subassociação viburnetosum tini de BRAUN-BLANQUET et ai. (op. cit.), que assim revela
uma área de distribuição mais ampla do que a mencionada pelos seus autores. A quercetosum
suberis de AMIGO et ai. (op. cit.) poderia, quando muito, e de acordo com este esquema,
fazer a transição entre as duas subassociações.

Os sobreirais presentes na área (ex": Saramagueira, Ermida, Cabril-Lindoso) estão
espacial e dinamicamente relacionados com esta série de vegetação. Os sobreirais do noroeste
peninsular eurossiberiano têm sido interpretados como fácies de Quercus suber no âmbito da
Rusco-Quercetum roboris quercetosum suberis (cf. IZCO & AMIGO, 1997). Estas popula-
ções estremes de Quercus suber encontram-se geralmente bastante empobrecidas, talvez em
resposta ao fogo reiterado e/ou ao favorecimento pelas populações desta espécie com inegá-
vel interesse económico, em detrimento do carvalho-alvarinho.

Os giestais da aliança Ulici europaei-Cytision striati encontram-se representados no
PNPG pela associação Cytisetum striati, que, na sua forma típica (subassociação cytisetosum
striati; DÍAZ GONZÁLEZ & FERNÁNDEZ PRIETO, 1994), constitui a orla natural e a
primeira etapa de substituição dos carvalhais minienses na parte portuguesa do Sector Galaico-
Português. A Cytisetum striati cytisetosum multiflori (T.E. Díaz & F. Prieto 1994) comb. nova
orla preferentemente carvalhais de Quercus pyrenaica, puros ou mistos com Q. robur, nas
áreas sudeste do domínio climácico desta série.

Em encostas expostas preferencialmente a S ou SE (as mais soalheiras) aparecem fre-
quentemente medronhais relícticos a orlar e a substituir os carvalhais da Rusco-Quercetum
roboris. Qual a identidade sintaxonómica destes medronhais e de que forma se relacionam no
território com os giestais é algo que ainda não está esclarecido.

Os medronhais do PNPG não serão, certamente, atribuíveis à associação galaico-
asturiana e laciano-ancarense Frangulo alni-Arbutetum unedonis, da qual se distinguem por
caracteres florísticos, dinâmicos e biogeográficos. Segundo AGUIAR & CAPELO (1995), os
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medronhais da Frangulo-Arbutetum prunetosum lusitanicae constituiriam formações pré-
florestais geresiano-queixenses (ausentes no Subsector Miniense) de medronheiro e urze-
branca, constituindo orlas naturais e a primeira etapa de substituição dos carvalhais da Rusco
aculeati-Quercetum roboris, sendo normalmente substituídos pelo urzal Ulici europaei-
Ericetum cinereae. Na realidade, se são a primeira etapa de substituição da Rusco-Quercetum
roboris, serão forçosamente formações minienses! De igual forma, o urzal que contacta com
estes medronhais parece ser a Ulici minoris-Ericetum umbellatae (típico de situações mais
xéricas). Independentemente da posição sintaxonómica dos medronhais minienses, a presen-
ça de Prunus lusitanica definirá sempre uma variante de carácter mais umbrófilo. Estão tam-
bém presentes nestes medronhais abundantes elementos de Querco-Fagetea (Lonicera
periclymenum, Anemone trifolia subsp. albida, Viola riviniana, Ilex aquifolium, Arenaria
montana, Quercus robur, Sanicula europaea, etc.), o que poderia conduzir à sua inclusão
nesta classe. No entanto, a presença destes elementos deverá, simplesmente, reflectir os con-
tactos catenais com os carvalhais climácicos. Por outro lado, aspectos de ordem fisionómica
e dinâmica, aliados à presença constante de Pyrus cordata e Frangula alnus, parecem aproxi-
mar estas formações da Frangulo alni-Pyrion cordatae (Rhamno-Prunetea).

O facto de frequentemente incluírem Quercus suber, Rubia peregrina, Ruscus aculeatus,
Daphne gnidium e Osyris alba motivou a inclusão dos medronhais da Baixa Limia, Galiza
(Cytiso striati-Arbutetum unedonis), na classe Quercetea ilicis, mais concretamente na ordem
Pistacio-Rhamnetalia. Tais espécies termófilas ocorrem regularmente nos carvalhais da Rusco-
Quercetum roboris (nomeadamente na subassociação viburnetosum tini); poderá acontecer
que, nos territórios mesotemperados, estas espécies se acomodem melhor nos medronhais
relícticos do que nos carvalhais, podendo esta afinidade resolver a aparente falta de taxa com
fidelidade suficiente para assegurar a individualidade destes medronhais no território.

Poderá, finalmente, considerar-se a possibilidade de estas formações, dada a sua dinâ-
mica territorial (orlam e substituem bosques e contactam com urzais), serem atribuídas à
classe Cytisetea scopario-striati, o que é corroborado pela presença de alguns elementos
desta classe (Cytisus striatus, C. scoparius, Adenocarpus lainzii, Pteridium aquilinum) na
sua composição florística. Estes medronhais poderiam, assim, ser considerados giestais com
medronheiros, variantes termófilas das Cytiseteae em encostas soalheiras.

De qualquer forma, e sejam quais forem as suas afinidades sintaxonómicas, a descri-
ção de um medronhal com carácter relíctico nestes territórios submediterrânicos só fará sen-
tido se assentar floristicamente em elementos de Pistacio-Rhamnetalia, complementados com
plantas de tipo reliquial (ex., Prunus lusitanica) ou que, à escala do território, mostrem uma
marcada fidelidade pelos medronhais. Não devem ser misturadas na definição da sua combi-
nação florística plantas de Ericion arboreae com plantas que, nesse território, tenham o seu
óptimo noutras classes (ex., Cytisetea), que poderiam, quanto muito, servir como diferenci-
ais.

A segunda etapa de substituição dos carvalhais minienses, indicadora de maior degra-
dação fitocenótica e edáfica, é constituída pelos urzais-tojais das alianças Daboecion
cantabricae e Ericion umbellatae.

A aliança Daboecion cantabricae encontra-se representada no território pelos urzais-
tojais da Ulici europaei-Ericetum cinereae. De distribuição ampla nos territórios ocidentais
do PNPG, a sua combinação característica é determinada pela coexistência de espécies de

Aspectos geobotânicos do Parque Nacional da Peneda-Gerês

Daboecion (Ulex europaeus subsp. europaeus, Daboecia cantabrica, Pseudarrhenatherum
longifolium, etc.) e Ericion umbellatae (Erica umbellata, Pterospartum tridentatum subsp.
cantabricum, etc.). Para o interior (planaltos de Castro Laboreiro e da Mourela, serra do
Gerês), ao aumentar a continentalidade e a altitude (isto é, o carácter mediterrâneo-ibero-
atlântico), cede o lugar às comunidades de Ericion umbellatae. A versão mais frequente no
território parece ser a subassociação ericetosum umbellatae, que domina nos solos pobres e
xéricos resultantes dos fogos reiterados e da erosão subsequente; estas formações apresentam
um assinalável carácter transicional para as comunidades de Ericion umbellatae. Pontual-
mente, parece ser reconhecível a presença da subassociação típica, ericetosum cinereae, mais
exigente em humidade e profundidade do solo.

A aliança Ericion umbellatae inclui os 'urzais termófilos que povoam solos siliciosos
decapitados e acidificados, provenientes da destruição dos bosques caducifólios de carácter
atlântico acusado, que dominam nas áreas de clima mais continentalizado e/ou com secura
estival mais acusada, alternando com as comunidades de Daboecion no restante território
(ocupando então os biótopos mais xéricos). Diversas espécies apresentam uma preferência
nítida pelas comunidades desta aliança no PNPG: Carex asturica, Erica australis L. subsp.
aragonensis (Willk.) Cout., Pterospartum tridentatum subsp. cantabricum, Halimium
umbellatum subsp. umbellatum, Polygala microphylla, Thymelaea broteriana e Xolantha
globulariifolia.

A Ulici minoris-Ericetum umbellatae, associação acidófila de carácter atlântico acu-
sado, exigente em precipitações estacionais mas que suporta um período de secura estival
relativamente grande (até dois meses), é, sem dúvida, a associação mais importante na cons-
trução da paisagem, nomeadamente na serra do Gerês. Sensíveis ao clima contrastado das
maiores altitudes, estas formações são aí substituídas pelos urzais da Pterosparto cantabrici-
Ericetum aragonensis inéd. No entanto, podem por vezes ser encontradas a maiores altitudes,
mas então sempre associadas a condições topográficas (ou edáficas) especiais. Nas áreas
termotemperadas e mesotemperadas inferiores ocidentais do Parque (nomeadamente nos va-
les dos rios Lima e Cávado), distingue-se uma subassociação genistetosum triacanthi, de
carácter mais termófilo, diferenciada pela presença de Genista triacanthos e Cistus psilosepalus.

Alguns urzais (termo)colinos da serra do Gerês, dominados por Erica australis subsp.
aragonensis, deverão ser considerados comunidades basais (dada a pobreza em espécies ca-
racterísticas), colonizadoras de solos decapitados muito pobres, em encostas soalheiras de
declive acentuado. Alternativamente, poderão ser interpretados como uma variante edafo-
xerófila, enriquecida com Erica australis subsp. aragonensis, da Ulici minoris-Ericetum
umbellatae, com a qual geralmente contactam.

2. Série supratemperada e mesotemperada superior galaico-portuguesa húmido - hiper-
húmida acidófila do carvalho-alvarinho (Quercus robur): Vaccinio myrtilli-Querceto
roboris sigmetum

Esta série, de distribuição galaico-portuguesa, é encabeçada pelos carvalhais da Vaccinio
myrtilli-Quercetum roboris. Os aspectos mais marcantes destes carvalhais são, por um lado, a
ausência de elementos termófilos, e, por outro lado, a presença de plantas que se comportam
como orófitas no território (tendo, portanto, algum carácter diferencial), como Betula celtiberica
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Rothm. & Vasc., Vaccinium myrtillus, Physospermum cornubiense, Eryngium duriaei Boiss.
subsp.juressianum (Laínz) Laínz, Laserpitium thalictrifolium Samp. ou Galium rotundifolium.
Estes carvalhais encontram-se bem representados um pouco por toda a área, a altitudes supe-
riores a (600)800 metros.

Os bidoais (formações de Betula celtiberica) supratemperados presentes no PNPG
constituem excelentes diferenciais desta série face à anterior. Já a sua posição sintaxonómica
e o seu significado dinâmico são menos claros.

Um primeiro grupo de bidoais, com carácter claramente ripícola, parece merecer um
tratamento separado, encontrando-se actualmente em fase de estudo.

Um segundo tipo de bidoais englobará as formações com carácter serial no âmbito da
Vaccinio-Querceto roboris sigmetum, onde deverão representar um bosque secundário ou
uma variante primocolonizadora sobre solos mais húmidos do que o normal. A falta de espé-
cies com fidelidade acentuada para estas comunidades (à excepção, eventualmente, de Sorbus
aucuparia, espécie com distribuição demasiado ampla para ter carácter diferencial) não per-
mite outro tratamento que não o de "variante de Betula celtiberica" no âmbito da Vaccinio-
Quercetum roboris. Idêntico critério seguiram AMIGO & ROMERO (1998) para os bidoais
do Nordeste da Galiza.

A presença de um terceiro grupo de bidoais, com carácter climácico, que ocupariam os
territórios supratemperados com ombroclima hiper-húmido a ultra-hiper-húmido e invernos
frescos a frios (exposição preferencial a N e NW), encontra-se, como anteriormente referido,
em apreciação.

A Cytiso striati-Genistetum polygaliphyllae, associação de distribuição noroeste ibé-
rica, constitui a orla natural e a primeira etapa de substituição dos carvalhais supratemperados.
São também muito frequentes as formações estremes de Cytisus striatus ("comunidade basal
de C. striatus") ou Genistajlorida L. subsp. polygaliphylla (Brot.) Cout. ("comunidade basal
de G. jlorida subsp. polygaliphylla"), participando nas sequências sucessionais progressivas
e colonizando normalmente solos profundos abandonados pela agricultura. Os carvalhais
mesotemperados superiores da parte sudeste da Serra do Gerês parecem ter como orla natural
os giestais da já referida Cytisetum striati cytisetosum multiflori. Não foi ainda identificada
na área do Parque a Cytiso scoparii-Genistetum polygaliphyllae, que, à escala do território,
parece estar intimamente ligada à Holco mollis-Querceto pyrenaicae sigmetum. Também não
foi ainda confrrmada a presença no território da recentemente descrita Halimio-Cytisetum
multiflori, de óptimo mesotemperado e supratemperado inferior orensano-sanabriense, em-
bora se apresente como bastante provável (nomeadamente a sua versão supratemperada,
genistetosum polygaliphyllae).

A segunda etapa de substituição é, geralmente, constituída por urzais de Ericion
umbellatae: a Ulici minoris-Ericetum umbellatae substitui os carvalhais mesotemperados •
superiores, mas, sensível aos frios das maiores altitudes, cede o passo aos urzais daPterosparto
cantabrici-Ericetum aragonensis em territórios supratemperados. Na combinação caracterís-
tica destes urzais, conhecidos apenas das serras galaico-portuguesas (embora seja também de
admitir a sua presença na vertente noroeste da serra da Estrela), entram Erica australis subsp.
aragonensis, Pterosp artum tridentatum subsp. cantabricum, Erica cinerea,
Pseudarrhenatherum longifolium e Agrostis curtisii, A presença destes quatro últimos taxa,
de apetência atlântica acusada (apresentam o seu óptimo territorial nas comunidades de
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Daboecion cantabricae), distingue claramente este sintaxon da associação Genistello
tridentatae-Ericetum aragonensis, supramediterrânica (orensano-sanabriense e lusitano-
duriense). Nos territórios supratemperados superiores das.serras geresiano-queixenses, indi-
vidualiza-se a subassociação thymelaetosum broterianae, de carácter orófilo acusado, dife-
renciada pela presença constante de Thymelaea broteriana e Carex asturica. O contacto des-
tes urzais com os zimbrais relícticos da serra do Gerês define uma variante baseada no enri-
quecimento em Juniperus communis subsp. alpina e Vaccinium myrtillus.

Esquema sintaxonómico para as comunidades referidas no texto

QUERCO-FAGETEA Br.-BI. & Vlieger in Vlieger 1937
Quercetalia roboris Tüxen 1931

Quercion robori-pyrenaicae (Br.-BI., P. Silva, Rozeira & Fontes 1956) Rivas-Martínez
1975

Quercenion robori-pyrenaicae
Rusco aculeati-Quercetum roboris Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956

violetosum rivinianae
viburnetosum tini Br.-BI., P. Silva & Rozeira 1956

Vaccinio myrtilli-Quercetum roboris P. Silva, Rozeira & Fontes 1950
Luzulo henriquesii-Betuletum celtibericae Rivas-Martínez 1964

Quercenion pyrenaicae Rivas-Martínez (1963) 1975
Holco mollis-Quercetum pyrenaicae Br.-BI., P. Silva & Rozeira 1956
Saxifrago spathularidi-Betuletum celtibericae Rivas-Martínez 1981

QUERCETEA ILICIS Br.-BI. ex A. & O. Bolós 1950
Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni Rivas-Martínez 1975

Ericion arboreae Rivas-Martínez (1975) 1987
Frangulo alni-Arbutetum unedonis TE. Díaz & F. Prieto 1994

prunetosum lusitanicae C. Aguiar & J. CapeI o 1996
Cytiso striati-Arbutetum unedonis Pulgar, Rodríguez-Oubifía & Ortiz inéd.

CYTISETEA SCOPARIO-STRIATI Rivas-Martínez 1975
Cytisetalia scopario-striati Rivas-Martínez 1974

Ulici europaei-Cytision striati Rivas-Martínez, Báscones, TE. Díaz, Femández-
González & Loidi 1991

Cytisetum striati Castroviejo 1973 (sin. Ulici europaei-Cytisetum striati Rivas-
Martínez ex TE. Díaz & F. Prieto 1994)

cytisetosum striati
cytisetosum multiflori (TE. Díaz & F. Prieto 1994) comb. nova

Com. basal de Cytisus striatus
Halimio-Cytisetum multiflori Pulgar, Ortiz & Rodríguez-Oubifía inéd.

genistetosum polygaliphyllae Pulgar, Ortiz & Rodríguez-Oubifía inéd.
Genistion po/yga/iphyllae Rivas-Martínez, TE. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984

,.,,.,



Honrado, J. I. et ai.

Genistenion polygaliphyllae
Cytiso striati-Genistetum polygaliphyllae Rivas-Martínez 1981
Cytiso scoparii-Genistetum polygaliphyllae Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto,
Loidi & Penas 1984
Com. basal de Genistaflorida subsp. polygaliphylla

CALLUNO-ULICETEA Br.- BI. & Tüxen 1943 ex Klika & Hadac 1944
Ulicetalia minoris Quantin 1935

Daboecion cantabricae (Dupont ex Rivas-Martínez 1979) Rivas-Martínez, Femández-
González & Loidi 1999

Ulici europaei-Ericetum cinereae Bellot 1949
ericetosum cinereae
ericetosum umbellatae Rivas-Martínez 1979

Ericion umbellatae Br.-BI., P. Silva, Rozeira & Fontes 1952 em. Rivas-Martínez
1979

Ulici minoris-Ericetum umbellatae Br.-BI., P. Silva & Rozeira 1964
erice tos um umbellatae
genistetosum triacanthi Pulgar inéd.

Pterosparto cantabrici-Ericetum aragonensis inéd.
ericetosum aragonensis
thymelaetosum broterianae inéd.

Genistello tridentatae-Ericetum aragonensis Rothm. 1954 em. Rivas-Martínez 1979
Com. basal de Erica aragonensis
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Os sobreirais do Sector Divisório Português: Asparago
aphylli-Quercetum suberis

José Carlos Costa" ,Jorge H. Capelo'", Mário Lousã", Maria Dalila
Espírito Santo *

RESUMO: No presente trabalho apresenta-se a série siliciosa, termo-mesomediterrânica,
sub-húmida a húmida, dos sectores Divisório Português e Ribatagano-Sadense do so-
breiro Asparago aphylli-Querco suberis S. Além de se fazer a comparação com os
sobreirais de séries afins,' relatam-se as suas etapas regressivas. Entre elas descreve-se
uma nova comunidade, o Avenulo sulcatae-Stipetum giganteae (Agrostio-Stipion
giganteae), endémica no Sector Divisório Português.

Palavras chave: Fitossociologia, série de vegetação, Biogeografia, sobreirais, matos,
arrelvados.

ABSTRACT: Asparago aphylli-Quercetum suberis: Quercus suber forest in
Portuguese Divisory Sector.
In this work we propose, as a new typological concept, the vegetation series Asparago
aphylli-Querco suberis sigmetum, from thermo-mesomediterranean, humid to sub-humid
bioc1imatic stages of siliceous soils mostly from the Portuguese Divisory and Ribatagano-
Sadense Sectors. This forest community is floristically compared to the similar
communities dominated by Quercus suber, in the same biogeographical scope. Sucessional
stages of this new series are also compared to the stages of similar series, pointing out
their respective differences. We propose also the new name Avenulo sulcatae-Stipetum
giganteae (Agrostio-Stipion giganteae) standing for a tall-grass community sub-seral of
the Asparago-Quercetum suberis, endemic to the Portuguese Divisory Sector.

Keywords: Phytosociologie, vegetation series, Biogeography, Quercus suber forest,
scrublands, grasslands .
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Introdução

O Sector Divisório Português, segundo COSTA et ai. (1998), encontra-se situado na
Província Gaditano-Onubo-Algarviense, Superprovíncia Mediterrânica lberoatlântica, Sub-
região Mediterrânica Ocidental, Região Mediterrânica e Reino Holártico. Tem dois subsectores:
o Oeste-Estremenho, essencialmente calcícola, e o Beirense Litoral, predominantemente
silicioso. O Oeste-Estremenho possui cinco superdistritos: Estremenho, Olissiponense,
Sintrano, Costeiro Português e Berlenguense. Este subsector encontra-se instalado essencial-
mente sobre rochas calcárias do Cretácico e do Jurássico, podendo, contudo, encontrar-se, em
mosaico, alguns arenitos siliciosos do Cretácico. O andar bioclimático deste território é pre-
dominantemente mesomediterrânico inferior e médio, mas nos vales do Mondego e do Tejo e
junto à costa é terrnornediterrânico superior; o ombroclima vai desde o sub-húmido a húmido.
O Sector Ribatagano-Sadense, por seu lado, é silicioso predominando arenitos e areias, com
excepção da serra da Arrábida, que é calcícola. Este território situa-se nos andares
mesomediterrânico inferior e terrnomediterrânico superior, de ombroclima sub-húmido.

Os bosques climatófilos da Quercetalia ilicis que ocorrem em unidades biogeográficas
próximas são díficeis de separar apenas pelo carácter florístico, sendo, por isso, muitas vezes
necessário recorrer a outros critérios como as etapas regressivas, a biogeografia, a
bioclimatologia, a ecologia e a história do território. Para os sectores Divisório Português e
Ribatagano-Sadense COSTA et a/o (1996) propuseram a associação Asparago aphylli-
Quercetum suberis. Posteriormente, posicionaram esta comunidade como sendo a
subassociação asparagetosum aphylli do Sanguisorbo agrimonioidis-Quercetum suberis
(CAPELO et al., 1998). No presente trabalho faz-se a discussão destes sobreirais, bem como
das suas etapas regressivas que constituem esta série siliciosa do Oeste da Península Ibérica.

Material e métodos

Os inventários fitossociológicos foram efectuados segundo as normas da escola
paisagísta e sigmatista de Zurique-Montpellier (BRAUN-BLANQUET, 1979; RIVAS-
MARTÍNEZ, 1976; GÉHU & RIVAS-MARTÍNEZ, 1981). A nomenclatura taxonómica se-
guida foi de CASTROVIEJO et al. (1986-1997), FRANCO (1971, 1984) FRANCO & RO-
CHA AFONSO (1994, 1998), COUTINHO (1939) VALDÉS et al. (1987) & TUTIN et aI.
(1980). Para elaboração das tabelas sintéticas recorreu-se aos trabalhos de BARBERO et aI.
(1979), PÉREZ LATORRE et ai. (1993), CAPELO (1996), DÍEZ GARRETAS et al. (1986),
RJVAS-MARTÍNEZ et aI. (1980), NETO (1990), RIVAS GODAY (1964), LADERO &
AMOR (1999), SÁNCHEZ-MATA (1989), RIVAS-MARTÍNEZ et ai. (1999).

ASPARAGO APHYLLI-QUERCO SUBERIS SIGMETUM
Nos arenitos e areias do Cretácico do Divisório Português ocorrem bosques de sobrei-

ros (Quercus suber) com carvalho-cerquinho (Quercusfaginea ssp. broteroi) e muitas lianas
(Rubia peregrina var.longifolia, Hedera helix ssp. canariensis, Smilax aspera varomauritanica,
Lonicera etrusca, Lonicera pericIymenum ssp. hispanica, Rosa sempervirens, Rubus ulmifolius,
Tamus communis, Bryonia cretica ssp. dioica). Esta comunidade é diferente quer do
Sanguisorbo agrimonioides-Quercetum suberis Rivas Goday 1959 quer do Myrto communis-
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Quercetum suberis Barbero, Benabib, Quézel & Rivas-Martínez 1981, dada a presença si-
multânea de Quercus faginea ssp. broteroi, Hedera helix ssp. canariensis, Teucrium scorodonia
ssp. scorodonia, Calamintha baetica, Cheirolophus sempervirens, Ruscus aculeatus,
Euphorbia characias, Genista tournefortii, Sanguisorba hybrida, Hyacintoides hispanica,
Asparagus aphyllus, Rosa sempervirens, Asparagus acutifolius, Quercus lusitanica, Pistacia
lentiscus, Quercus coccifera, Rhamnus alaternus, Phillyrea latifolia, Sci/la monophyllos,
Myrtus communis. Tal facto levou a ser proposta a associação Asparago aphylli-Quercetum
suberis (Quadro I). O inventário eleito para holotypus foi o n" 9 do Quadro I quando da
tipificação da associação. Deschampsia stricta, Biarum galiani, Cephalanthera /ongifolia,
Epipactis tremolsii, Prunus spinosa ssp. insititioides, Ulex jussiaei, Ulex airensis, Vinca
difJormis, Prunella vulgaris ssp. estremadurensis, Erica cinerea e Pseudarrhenatherum
longifolium têm uma tendência elevada para aparecer nesta nova comunidade, fazendo parte
da sua composição característica e servindo como suas diferenciais. Observa-se a ausência
nesta associação de Chamaerops humilis, Arisarum simorrhinum, Teucrium scorodonia ssp.
baeticum, Calicotome villosa, Ruscus hypophylllum, Osyris quadripartita, Aristolochia baetica,
Asparagus albus, Teucriumfruticans, Ceratonia siliqua, Clematis cirrhosa, Clematis vitalba,
Stauracanthus boivinii, que ocorrem no Myrto-Quercetum suberis e no Teucrio baetici-
Quercetum suberis Rivas-Martínez ex Díez Garretas, Cuenca & Asensi 1986 (Quadro 11).
Moeheringia petandra, Pyrus bourgaeana, Genista fa/cata, Cistus populifolius, Epipactis
heleborine, Viola sepinocale, Thapsia maxima e Pistacia terebinthus são táxones que ocor-
rem no Sanguisorbo-Quercetum suberis (Quadro 11), encontrando-se ausentes na área onde
ocorre o Asparago aphylli-Quercetum suberis. Asparagus aphyllus, Myrtus communis, Pistacia
/entiscus, Quercus coccifera, Rhamnus alaternus, Olea europaea var. sylvestris, Rosa
sempervirens, Lonicera etrusca, Arisarum vulgare varo clusii e Scilla monophyllos têm uma
tendência elevada para aparecer no Asparago aphylli-Quercetum suberis, enquanto Anemone
palmata, Luzulaforsteri ssp. baetica, Melica arrecta, Asparagus acuufolius, Paeonia broteroi,
Sanguisorba hybrida, apesar de aparecerem nesta comunidade, são mais frequentes no
Sanguisorbo agrimonioidis-Quercetum suberis.

O Asparago aphylli-Quercetum suberis distribui-se no Divisório Português, Beirense
Litoral, Ribatagano-Sadense e Alto-alentejano em solos siliciosos derivados de arenitos ou
conglomerados e em basaltos, brechas vulcânicas ou andesitos ácidos e onde não se verifica
acentuadamente o carácter vértico, nos andares termomediterrânico superior e
mesomediterrânico inferior (lt entre 320-400) e de ombroclima sub-húmido e húmido (preci-
pitação entre 650-1220 mm anual). O Asparago aphylli-Quercetum suberis tem um forte
carácter oceânico, onde o Inverno é suave e raramente se atingem temperaturas negativas, em
oposição ao Sanguisorbo-Quercetum suberis, que possui um carácter continental. Posicionamo-
la na subaliança Quercenion broteroi, da aliança Quercion broteroi. No trabalho de COSTA
et a/o (J 993) sobre a serra de Sintra, os inventários incluídos no Myrto communis-Quercetum
suberis devem ser inseridos nesta nova comunidade (inventários 14, 15,28,29,30 do Quadro
I). Reconhece-se a subassociação quercetosum pyrenaicae própria do Superdistrito Sintrano
descrita originalmente como sendo do Myrto-Quercetum suberis. Em vários locais do territó-
rio encontra-se muitas vezes contígua ao Arisaro-Quercetum broteroi quando o substrato
passa de arenitos amargas calcárias.
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Quadro I - Asparago aphylli-Quercetum suberis
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Recentemente num estudo acerca destas formações (CAPELa et aI., op. cit.), foi
proposta uma variante de Ulex jussiaei para o Divisório Português em que a Coronilla glauca
é frequente. Na orla sombria encontra-se instalada a associação termo-mesomediterrânica,
sub-húmida a húmida Clinopodio villosi-Origanetum virentis, constituída essencialmente por
hemicriptófitos e caméfitos, sendo os mais comuns Origanum virens, Clinopodium vulgare,
Clinopodium arundanum, Teucrium scorodonia, Brachypodium sylvaticum, Agrimonia
eupatoria, Calamintha baetica, Campanula rapunculus, Vinca difformis, etc. (COSTA et al.,
op. cit.).

O matagal dominado pelo nanofanerófito Quercus lusitanica, Erico-Quercetum
lusitanica, é a seguinte etapa regressiva destes bosques. Além desta fagácea, fazem parte da
composição florística Myrtus communis, Erica scoparia, Asparagus aphyllus, Serratula
monardii, Daphne gnidium, Phillyrea angustifolia, Scilla monophyllos, Euphorbia transtagana,
Cistus salvifolius, Lavandula luisieri, etc. (COSTA et aI., op. cit.). Esta comunidade termo-
mesomediterrânica, sub-húmida a húmida é endémica dos sectores Divisório Português e
Ribatagano-Sadense,

O tojal dominado pelo Ulex jussiaei, espécie endémica do Divisório Português, o
Lavandulo luisieri-Ulicetum jussiaei (Quadro III), resulta da destruição dos matagais do Erico-
Quercetum lusitanicae. Estas duas comunidades ocorrem frequentemente em mosaico, tor-
nando-se difícil a sua separação. Além da subassociação típica deste tojal também se observa
a ulicetosum minoris endémica do Subsector Beirense Litoral. No Superdistrito Olissiponense,
em arenitos onde a humidade superficial é elevada e a drenagem do solo é má, este tojal é
substituído por outro onde predominam Ulex minor, Erica ciliaris, Calluna vulgaris e Halimium
lansianthum (Quadro IV), que é designado por Halimio lasianthi-Ulicetum minoris (CAPELa
et aI., 1996). Nos arenitos e areias ribataganas encontra-se o Ulex airensis a formar o Thymo
villosi-Ulicetum airensis (COSTA et aI., 1997). Este tojal é geovicário e muito semelhante ao
Lavandulo luisieri-Ulicetum jussiaei, mas verifica-se que o Thymus villosus (inclui Thymus
lusitanicus), Halimium ocymoides e Erica australis são mais comuns nesta comunidade e
Avenula sulca ta, Lithodora prostrata, Erica cinerea e Pseudoarrhenatherum longifolium es-
tão ausentes (COSTA et aI., 1997). No Superdistrito Sadense, é outro tojal geovicário de Ulex
australis ssp. welwitschianus que ocorre como etapa de substituição - o Erico umbellatae-
Ulicetum welwitschiani (COSTA et aI., op. cit.).

Outra originalidade desta série é a presença de um arrelvado vivaz com Stipa gigantea,
Agrostis castellana, Avenula sulcata ssp. sulca ta, Avenula sulcata ssp. gaditana, Stachys
officinalis ssp. algeriensis, Brachypodium phoenicoides, Arrhenatherum album, Dactylis
glomerata ssp. hispanica, Dactylis glomerata ssp.lusitanica, Holcus lanatus, Thapsia villosa,
Asphodelus ramosus, etc. Consideramos ser uma associação nova que designamos por Avenulo
sulcatae-Stipetum giganteae assonova hoc loco (Quadro V, holotypus inventário n° 8) (Agrostio
castellanae-Stipion giganteae). Distribui-se pelo andar mesomediterrânico e ombrotipo sub-
húmido a húmido, própria dos solos derivados de arenitos siliciosos do Divisório Português.

A Melica magnolii e o Arrhenatherum elatius subsp. baeticum, apesar de ocorrerem
neste território, não aparecem nos nossos inventários. Stachys algeriensis, Arrhenatherum
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Quadro 11 - Tabela sintética dos bosques de sobreiro
Myrto-Quercetum suberis: A BARBERO, QUÉZEL & RIVAS-MARTíNEZ (1981): Quadro 3,8 inventários( B
l'ÉREZ-LATORRE, NIETO CALDERA. & CABEZUDO TI993): Quadro I, 10 inventários;lj . - . li
Teucrio baeüci-Quercetum suberis: C DlEZ, GARRETAS, CUENCA & ASÊNSI (198~): Qu~dro I, 6 Inventár~ ._
Oleo-Quercetum suberis: D RIVAS-MARTINEZ, COSTA, CASTROVIEJO & VALDES (1980), Quadro 65, 3 in-
ventários,fE PÉREZ LATORRE, NIETO CALDERA & CABEZUDO (1993) (sob My7-lo-:Quercelum suberis-':-
halimietosum halimifolii), Quadro 1,7 inventários, F NETO (1990): Quadro 9, 2 inventáriJs;
Asparago aphylli-Quercetum suberis: G: 30 inventários;
Sanguisorbo-Quercetum suberis: H RIVAS GODAY (J 964)' Quadro 75, 7 Inventários, I C'APELO (1996), Quadro
7, J LADERO & AMOR (1999) 1 Inventário 114 q. ,. \ ' .-J}'- I 1~ _~, ~

~A-) C) ~ G rH~

II V
I li
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Características
Quercus suber
Smilax aspera var. mauritanica
Rubia peregrina var. longifolia
Daphne gnidiurn
Arbutus unedo
Olea europaea var. sylvestris
Ruscus aculeatus
Viburnum tínus
Asplenium onopteris
Lonicera implexa
Rhamnus alaternus
Calarnintha baetica
Pyrus bourgaeana
Teucrium fruticans
Erica arborea
Carex distachya

-Phi//yrea angustifolia
Myrtus communís
Pistacia lentiscus
Quercus coccifera
Osyris alba
Asparagus aphyllus
Rharnnus oleoides
Charnaerops humilis
Calicotorne vi//osa
Arístolochia baetica
Teucrium scorodonia subsp. baeticum
Ruscus hypophyllum
Phi//yrea latifolia
Euphorbia characias
Arisarum ~ulgare ~ar. subexertum
Osyris quadripartita
Galium e//iptieurn
Epipactis rnicrophy//a
Teline telonensis
Clematis chirrhosa
Juniperus oxycedrus
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Juniperus turbinata
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Eryngium tricuspidotum
Allium triquetum
Cistus monspeliensis
Genista hirsuta
Lavandula sampaioana
Cytisus baeticus
Thapsia villosa
Urginea maritima
Ulex australis
Genista tridens
Arum ítalícum

Halimium halimifolium
Stauracanthus genistoides
Ulex australis subsp. welwitschianus
Lavandula lusitanica
Thymus eapitel/atus
Erica scoparia
Utex jussiaei
Prunus insitítíoides

Brachypodium phoenicoides
Erica cinerea
Dactylis lusitanica
Lithodora prostrata
Iris foetidissima
Ulex airensis
Prune//a vulgaris subsp. estremadurensís
Rosa canina
Quercus pyrenaica
Pseudarrhenatherum longifolium
Castanea saliva

Stachys germanica subsp. lusitanica
Ranunculus ficaria
Geum sylvaticum
Agrimonia eupatoria
Corex hallerana
Erica lusitanica
Lathyrus c/ymenum
Origanum virens
Aristolochia paucinervis
Clinopodium arundanum
Clinopodium vulgare
Cytisus striatus
Melandrium divaricatum
Bromus sterilis
Cistus populifolius
Poa nemoralis
Genista falcata
Si/ene coutínhoí
Digitalis tomentosa
Arenaria montana
Acer monspessulanum
Cytisus scoparius
Doronicum plantaginum

11I
11I
N
IV
11I
IV
111
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Quercus canariensis
"J1Yisarum vulgar~ãr. çjusi
ff,jjl/~
Vinca difformis

Quercus lusitanica
Deschampsia stricta
Epipactis tremolsii
Cephalanthera longifolia
Biarum galiani
Laurus nobilis
Hyacinthoides hispaniea
Genista tournefortii
Quercus x airensis
Rosa seml!!!!2:.!J;,ens.:...-= I
t;;;;tt;;a etrusca

Cheirolophus sempervirens
Hedera helix ssp. canaríensis
Quercus broteroi
Teucrium scorodonia subsp. scorodonia
Luzula forsteri ssp. baetica
Asparagus acutifolius
Anemone palmata
Melica arrecta
Sanguisorba hyhrida
Paeonia broteroi

Taeoselinumfoeh~7:m . '- - ~---:-

Epipactis helehorine
Thapsia max~i~m-a---f----

Viola sepinocale
Moehringia petandra
Phil/yrea media
Vincetoxicum nigrum
-:P-i.YlacÍalerebi11th';;;
Companheiras
Cistus salvifolius
Pteridum aquilinum
Geranium purpureum
Lonicera periclymenum susbp. hispanica
Crataegus monogyna
Lavandula luisieri
'Rubus ulmifolius
Genista triacanthos
Cistus crispus
Bryonia dioica
Tamus communis
Puliearia odora
Cistus psilosepalus
Piptatherum miliaeeum
Brachypodium sylvaticum

_ Cal/una vulgaris
Lavandula stoechas
Adenocarpus grandiflorus
Asphodelus microcarpus

11I
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album, Avenula sulcata subsp. gaditana e Brachypodium phoenicoides são as principais Quadro lU - Lavandulo luisieri-Ulicetumjussiaei

diferenciais desta comunidade face às associações carpetano-leonesa e luso-extremadurense
~do inventário 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Área minirra (m2) 80 40 50 80 40 60 40 40 60 40 100 100 40 30 60 40 30 40 50

Arrhenathero baetici-Stipetum giganteae (supramediterrânica) e Melico magnolii-Stipetum Altitude (m) 170 140 110 140 100 105 280 245 260 250 210 "J30 50 250 110 130 120 60 150

giganteae (mesomediterrânica) (Quadro VI). Exposição E N N S E W SE W SW SE W NW N S NW W SE SE E
Características

A associação terrnomediterrânica, sub-húmida a húmida Myrto-Quercetum suberis Ulex jussiaei 3 3 4 3 3 4 4

assinala-se em Portugal 1).0 Superdistrito Serrano-Monchiquense, onde as suas etapas de de- Colluna vulgarís 2 2 2 1 2 + 1 2 1 +
Genista triacanthos 2 1 1 + + 1 1 1 1 + +

gradação são o matagal Centaureo crocatae-Quercetum lusitanicae Capelo, 1.c. Costa & Erice umbe/lata 3 + 1 2 3 3 + 3 3 3 2 3 3 +
Lousã inéd. (Quercion fruticosae) e o mato Querco lusitanicae-Stauracanthetum boivinii Lithodora lnsitanica + 1 1 1 + + 1 + + + + + + + +

Rothmaler 1954 corroRivas-Martínez, Lousã, Díaz, Fernández-González & 1.c. Costa 1990
Eríca scopana 4 3 2 2 1 3 1 1 2 2 + + + +
Agrostís curtísíi 1 1 2 + 1 1

(Stauracanthion boivinii (Rivas-Martínez 1979) Rivas-Martínez, Femández-González & Loidi Chamaespanium tridentatum 2 + 1 1 1 1 2 2 +

1999, Ulicetalia minoris, Calluno-Ulicetea) em territórios húmidos e hiper-húmidos, ou o
Tuberaria lignosa 1 1 1 + + + 1 +
CiSIII.Spsilosepalus + 1 1 + + 2 + +

Cisto ladaniferi-Ulicetum argentei Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1964 (Ulici argentei-Cistion Pseudarhenatherum longifolium + + + 1 2 + + + +

ladaniferi Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1964, Lavanduletalia stoechadis Br.-Bl. in Br.-Bl., Símethís plonifolía + + 1 1 + 1 1 +
Erice cinerea

Molinier & Wagner 1940 em. Rivas-Martínez 1968, Cisto-Lavanduletea Br.-Bl. in Br.-Bl., Thymus vilíosus 2 + 1 1 +

Molinier & Wagner 1940) em áreas sub-húmidas (RIVAS-MARTÍNEZ et ai. 1990). Tem Avenida sulcara + + +
Haiimium ocymoides + 1 1 + +como orla e clareira arbustiva o Phillyreo-Arbutetum rhododendretosum baetici Rivas- Enca australis 1 + +

Martínez, Lousã, Díaz, Fernández-González & Costa 1990 e como orla sombria Senecio lopezii- Enca lusitaníca 2 2 +

Cheirolophetum sempervirentis Capelo 1996 (CAPELO, 1996).
Ulex minar (dif subass.) 1
Erica ciliaris (dif. subass.} +

A associação algíbica, terrno-mesomediterrânica, húmida a hiper-húmida Teucrio Companheiras

baetici-Quercetum suberis, tem como etapas subseriais, segundo DÍEZ GARRETAS et a/.
Quercus lusítanica 1 1 2 + 1 + 1 2 2 1 + 1 +
Lavandulo luisieri 1 1 1 2 2 + + 1 1 2 + + + 1 +

(1986), Phillyreo angustifoliae-Arbutetum unedonis, Phillyreo angustifoliae-Quercetum Cistus solvifolius + 1 1 1 + 1 + 1 2 2 + +

lusitanicae e Genisto tridentis-Stauracanthetum boivinii. Brochypodium phoenicoides 1 1 1 1 + + 1 1 +
Ho/cus tanatus 1 + + + 1 + + +°Sanguisorbo agrimonioidis-Quercetum suberis, em Portugal, ocorre na Província Rubns ulmifolíus 1 + + 1 2 + + +

Luso-Extremadurense em bioclima mesomediterrânico continental sub-húmido a húmido; Daphne gnidium + + + + + + + +
Pulícaria adora + + + + + + + +também apresenta etapas de degradação diferentes desta nova associação como, por exemplo, Mynus communis 1 + + + 1 + +

o Erico australis-Cistetum populifolii Rivas Goday 1964, o Ulici eriocladi-Ericetum umbellatae Cistus crispus + + + + 1 +

Rivas-Martínez 1979, o Halimio ocymoidis-Ericetum umbellatae Rivas Goday 1964 ou o
Urginea marítima + 1 + + + + +
Thapsia villosa + + + + + + +

Cisto-Ulicetum minoris Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1964 (as quatro associações estão incluí- Asphodelus ramosus 1 + + + + +

das na Ericion umbellatae) (RlVAS-MARTÍNEZ, 1979). A orla e a clareira arbustiva são o Díttrichía viscosa + + + + +
Seil/a monophy/los + + 2 + +

Phil/yreo-Arbutetum viburnetosum tini (PÉREZ-CHISCANO, 1976) e a orla sombria é o Pteridium aquitinum + +

Pimpinello villosae-Origanetum virentis Ladero & col. 1985. Dactylis tusitanica + I 1 +
Doayhs hispanica 1 + + +As etapas regressivas do sobreiral Oleo sylvestris-Quercetum suberis mais comuns Hyperícum perforatum + + + +

são comunidades psamofílicas pertencentes à aliança Coremion albi Rothmaler 1943, ordem Asparogus aphy/Jus + + + +

Stauracantho-Halimietalia commutati Rivas-Martínez, Lousã, Díaz, Femandez-González &
Hypochaerís radicara + + + +
Agrastis stoíoofem 1 + +

J.C. Costa 1990, da Cisto-Lavanduletea. As murteiras do Asparago aphylli-Myrtetum Sonchus oleraceus + +.
Calamímha baetíca

communis Rivas-Martínez, Cantó, Fernández-González & Sánchez-Mata ex J.C. Costa, Lousã + + +
Ha/imium íasianthum 1 1

& Espírito Santo 1997 (Asparago albi-Rhamnion oleoidis), os matagais Junipero navicularis- Anlhyllis gerard; + +

Quercetum lusitanicae (Rothmaler 1954) Rivas-Martínez, Lousã, Díaz, Femández-González Pn.me/Ja vulgaris + +
Daucus carola ssp. maritímus +& J. C. Costa 1990 (Quercion fruticosae) e Daphno gnidi-Juniperetum navicularis Rivas- +

Martínez, Lousã, Díaz, Fernández-González & 1. C. Costa 1990 (Juniperion turbinatae Rivas- ~~ir!FI: +reuerillm~co~o~onia; IF2: í Sttpa gigantea;.IF4: +P~li/~yreaanguslifolia, +Reichardia intennedia: JF5: +Ci,}'IIISladanifer, +CiSIWi monspeliensis;
. .' Po/yga/a monspelíaco, +Plantogo /anceolata; lF 12: ICirsium fitípendulum, +Potentilla erecta; 1F 18: 1LoheJia urem, +Conyza bonariensís, +Sene-

Martínez 1975 corro 1987, Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni) também podem ocorrer cio jacobaea; IFI9: +Quercus suber, +Quercus robur, + Cytisus stríatus +Arrhenatherum album.

nesta série de vegetação. ;::;;~;:~:~:. ~;'~";;:,:;~ ~~'~:~~·;'::,'~;:~'~j~"~·'~i~.,~;:"~':: ;,:::,";'::";,~,~,.~'ii,;o;:,:;,',::rl~I';:~,~;;:ble~~~~~)~:~',~~i:;::l:\ ~~;~:.::;!'~'1:;;~,I'.:)';~i;,; ::<~;,::';~:;,'::~:,:,(:
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Quadro IV - Halimio lasianthi-Ulicetum minoris

N° de ordem 1 2 3 4 5 6 7
Área mínima 12 20 40 40 20 lO 10
Altitude 230 250 260 240 200 180 200
Exposição N SW N W E SE NE
Características
Ulex minor 3 2 4 3 4 3 3
Erica ciliaris 2 4 2 3 1 2 3
Calluna vulgaris 3 I 3 2 2 2 +
Chamaespartium tridentatum 1 + 1 2 1 +
Erica umbellata + 2 1 + + 1
Halimium lasianthum 1 2 + + + 2
Agrostis curtisii 2 1 1 1 +
Genista triacanthos 1 1 1 +
Thymus villosus + 1 + +
Polygala microphylla + + 1 +
Erica scoparia +
Tuberaria lignosa 2 + +
Simethis mathiazii +
Cistus psilosepalus
Erica australis +
Companheiras
Cistus salvifolius
Quercus lusitanica
Asphodelus ramosus
Lithodora lusitanica
Lavandula luisieri
Cistus crispus
Pulicaria odora
Serratula monardii varo monardii
Stachys ojJicinalis ssp. algeriensis
Pteridium aquilinum
Carex distachya +
Cuscuta approximata +
Centaurea pullata +

2+ ++
+ ++

+ +
+ + +
+ + + +

++ +
+ + +

+
+

Locais: 1, 5, 6 Casal de Cambra; 2, 3,4 Belas Clube de Campo; 7 Belas.

o Asparago aphylli-Quercetum suberis devido à sua composição florística original, à
sua biogeografia, à sua bioclimatologia e às suas etapas regressivas próprias, deve ser consi-
derado uma associação distinta quer do Myrto-Quercetum suberis, do Sanguisorbo-Quercetum
suberis, ou do Teucrium baeticae-Quercetum suberis.
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ESQUEMA SINTAXONÓMICO
QUERCETEA ILICISBr.-BI. ex A. & O. Bolós 1950
Quercetalia ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Rivas-Martínez 1975
Querco rotundifoliae-Oleion sylvestris Barbéro, Quézel & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez,
Costa & Izco 1986
Asparago aphylli-Quercetum suberis J.c. Costa, Capelo & Lousã & Espírito Santo 1996
quercetosum suberis
quercetosum pyrenaicae 1.C. Costa, Ladero, Díaz, Lousã, Espírito Santo, Vasconcelos,
Monteiro & Amor corr. J.C. Costa, Capelo, Lousã & Espírito-Santo
Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni Rivas-Martínez 1975
Quercionfruticosae Rothmaler 1954 em. Rivas-Martínez, Lousã, Díaz, Fernandez-González
& J.C. Costa 1990
Erico-Quercetum lusitanicae Rothmaler ex Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1964
Ericion arboreae Rivas-Martínez (1975) 1987
Phillyreo angustifoliae-Arbutetum unedonis Rivas Goday & Galiano in Rivas Goday & col.
1959
viburnetosum tini Perez-Chiscano 1976
TRIFOLIO-GERANIETEA Müller 1962
Melampyro-Ho1cetalia Passarge 1979
Origanion virentis Rivas-Martínez & O. Bolõs in Rivas-Martínez, Díaz, F. Prieto, Loidi &
Penas 1984
Clinopodio villosi-Origanetum virentis Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Díaz, F. Prieto,
Loidi & Penas 1984
CALLUNO-ULICETEA Br.-Bl. & Tüxen ex Klika & Hadac 1944
Ulicetalia minoris Quantin 1935
Ericion umbellatae Br.-Bl., P. Silva, Rozeira & Fontes 1952 em. Rivas-Martínez 1979
Lavandulo luisieri-Ulicetum jussiaei J.C. Costa, Ladero, Díaz, Lousã, Espírito Santo, Vas-
concelos, Monteiro & Amor 1993
ulicetosum jussiaei
ulicetosum minoris J.C. Costa, Ladero, Díaz, Lousã, Espírito Santo, Vasconcelos, Monteiro
& Amor 1993
Halimio lasianthi-Ulicetum minoris Capelo, 1.C. Costa & Lousã 1996
Thymo villosi-Ulicetum airensis J.C. Costa, Capelo, Lousã & Espírito-Santo in I.C. Costa,
Capelo, Neto, Espírito Santo & Lousã 1997
Erico umbellatae-Ulicetum welwitschiani Capelo, 1.C. Costa, Neto & Lousã in J.C. Costa,
Capelo, Neto, Espírito Santo & Lousã 1997
STIPO GIGANTEAE-A GROSTIETEA CASTELLANAE Rivas-Martínez, Fernández-González
& Loidi 1999
Agrostietalia castellanae Rivas Goday in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés Bermejo
1980
Agrostio castellanae-Stipion giganteae Rivas Goday ex Rivas-Martínez & Fernández González
1991
Avenulo sulcatae-Stipetum giganteae Capelo, I.C. Costa, Lousã & M.D. Espírito Santo asso
nova hoc. loco
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Quadro V - Avenulo sulcatae-Stipetum giganteae Quadro VI - Tabela sintética de Agroçtio castellanae Stipi .A " '. . .'. - IOn gtganteae
N° de ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9

rrhenathem boettct-Supetum giganteae: A SANC/-IEZ-' . .
MARTINEZ et ai. 1999. MATA, 1989. Quadro 34, 4 Inventários, B RIVAS-

Altitude (m) 390 170 480 200 120 150 180 200 130 Melico magnolii-Sfipefum giganteae: C SANCHEZ-MATA 1989' u ' ..
Exposição S W N NW SW NW SE S W Avenulo sukxuae-Stipetum giganteae: O 9' . . ' . Q adro 33, 3 Inventanos;. mventanos.
Área mínima (m2) 20 20 20 20 10 30 20 20 J 5
Características Características A B C O

Stipa gigantea 4 4 4 3 4 4 3 3 3 Stipa gigantea
4

Agrostis castel/ana 2 1 2 2 1 2 1 2 1 Dactylis hisponica V 3 V

Avenu/a su/cata ssp. su/cata Arrhenatherum baeticum
4 III 3 /lI1 1 2 2 2 2 + 3 IV 3Stachys officinalis ssp. algeriensis 1 1 2 1 1 + Agrostis castel/ana
3

Arrhenatherum album 1 + 2 2 2 Thapsia vil/osa II1 V

Dactylis hispanica 1 2 1 2 Centaurea gabrielis-b/ancae
U 1 11+

Dactylis lusitanica Stipa /agascae
3 11

1 1 1 1
Thapsia villosa Centaurea latronum

2 II
+ 1 + 3

Avenu/a su/cata ssp. gaditana 1 2 Armeria segovensis
3

Holcus annuus 2 Armeria lacaitae
Festuca durandoi 1 AI/ium guttatum subsp. sardoum

IV

Companheiras Allium pal/ens II
/I

Brachypodium phoenicoides J 2 I 2 J 1 1 I + Me/ica magno/ii
4

Holcus lanatus + 1 + + 2 2 I Festuca ampla 3

U/ex jussiaei 1 1 1 I I Festuca durandoi J

Asphodelus ramosus 1 1 1 J + Avenu/a sulcara 3 I

Erica scoparia + + 1 1 I Stachys algeriensis II IV

Agrostis curtisii + + + 2 I Arrhenatherum álbum IV

Thymus villosus + + I + + Dactylis lusitanica Ifl

Lavandula luisieri + 1 + + + Avenula gaditana 1/1

Carlina corymbosa + + + + + Holcus annuus I

Dianthus cintranus + + + 1 Companheiras r
Quercus lusitanica + 1 + 1 Carlina hispanica

2
Calluna vulgaris 1 + + + Thymus mastichina 3

Anthyllis gerardi Jasione echinata
I I+ + + I

Briza maxima Avena barbata
2 I+ + + 2

Asparagus aphyllus Sanguisorba magno/ii I+ + + 3
Lagurus ovatus + + + Santolina rosmarinifolia

2
U/ex minor 1 1 Eryngium campestre

2
U/exjussiaei ssp. congestus 1 1 Carduus carpetanus

2
Armeria pseudarmeria I +. . Cytisus scoparius

I
Brachypodium sylvaticum 1 + Trifolium cherleri

1
Euphorbia characias + + Ruta montana

I
Digitalis purpurea + + Helichrysum serotinum
Coincya cintrana Koe/eria caudata subsp. crassipes

I
+ IV

Plantago afra + Lavandula peduncu/ata
Plantago coronopus + Centaurea alba III

Arrhenatherum elatius subsp. carpetanum
II

Locais: I Sul da Cruz Alta; 2 Ursa; 3 Peninha; 4 Pé da Serra; 5 Biscaia; 6 Montemuro; 7 Montachique; 8 Serra da II
Carregueira; 9 Idanha (Belas).
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Rumex induratus
Origanum virens
Tanacetum corymbosum
Arenaria montana
Vincetoxum nigrum
Micropyrum patens
Bromus diandrus
Biscutella laevigata
Anthemis arvensis
Phagnalon saxatile
Asperula scabra
Agrostis truncatula
Anarrhinum bellidifolium
Trifolium arvense
Psoralea betuminosa
Helichrysum stoechas
Tolpis barbata
Briza maxima
Brachypodium phoenicoides
Holcus lanatus
Ulex jussiaei
Asphodelus ramosus
Erica scopria
Agrostis curtisii
Thymus villosus
Lavandula luisieri
Carlina corymbosa
Dianthus cintranus
Quercus lusitanica
Calluna vulgaris
Anthy/lis gerardi
Asparagus aphyllus
Lagurus ovatus
Ulex minor
Ulex congestus
Brachypodium sylvaticum
Euphorbia characias
Armeria pseudarmeria
Coyncia cintrana
Plantago afra
Plantago coronopus

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 n

V
V
nl
li
li
li
li
li
li
li
In
li
n
n
n
n
n
n
n
n
I
I
I
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ALFA, Lisboa. Portugal

A aliança Quercion fruticosae Rothmaler 1954 em. Rivas-
Martínez, Lousã, T.E. Díaz, Fernández-González & J.C.

Costa 1990

Jorge Henrique Capelo", José Carlos Costa" ,Mário Fernandes
Lousã" & Sandra Mesquita'

RESUMO: No presente trabalho, a análise através dos métodos de classificação MULVA
5 e de ordenação análise de correspondências modificadas (DCA) permitiu obter uma
segregação das diversas comunidades da aliança Quercion fruticosae (Pistacio-
Rhamnetalia alaterni, Quercetea ilicis) até ao nível de subassociação. Caracteriza-se a
aliança e as respectivas associações em termos biogeográficos, bioclimáticos e florísticos.
Propõe-se uma nova associação serrano-rnonchiquense: Centaureo crocatae-Quercetum
/usitanicae e as novas subassociações ulicetosum airensis (ribatagana), ulicetosum
welwitschianii (sadense) do Erico-Quercetum lusitanicae e Phillyreo angustifoliae-
Quercetum fruticosae ulicetosum borgiae (algíbica).

Palavras chave: Fitossociologia, MULVA 5, Análise de Correspondências Modificadas
(DCA).

ABSTRACT: The alliance Quercionfruticosae Rothmaler 1954 em. Rivas-Martínez,
Lousã, T.E. Díaz, Fernández-González & J.c. Costa 1990.
With the help of clustering (Mulva 5) and Detrended Correspondence Analysis (DCA)
methods the authors circumscribe the communities of Quercion fruticosae (Pistacio-
Rhamnetalia alaterni, Quercetea ilicis) to the level of subassociation. The floristic,
bioclimatic and biogeographic characterization of this alliance and subordinate
associations is made in this work. We propose the new names: Centaureo crocatae-
Quercetum lusitanicae (from Serrano-Monchiquense Superdistrict), Erico-Quercetum
lusitanicae ulicetosum airensis (from Ribatagano Superdistrict), Erico-Quercetum
/usitanicae ulicetosum welwitschianii (from Sadense Superdistrict) and Phillyreo
angustifotiae-Quercetum fruticosae ulicetosum borgiae (from Algibe Sector). We also
made the study ofthe portuguese associationJunipero navicularis-Quercetum /usitanicae,
from Sadense Superdistrict.

Keywords: Phytosociology, MULVA 5, Detrended Correspondences Analysis (DCA) .
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Introdução

O nanofanerófito Quercus lusitanica Lam. (= Q.fruticosa Brot.) - a carvalhiça - distri-
bui-se desde a Galiza até ao sector biogeográfico Tangerino, geralmente próximo das áreas
costeiras, não penetrando muito no interior da Península Ibérica, excepto no vale do rio Tejo
(RlVAS-MARTÍNEZ & SÁENZ, 1991, BARBERO et ai., 1981). ROTHMALER (1954)
propôs a aliança Frutici-Quercion para as comunidades dominadas por este pequeno arbusto.
Este nome, face ao código de nomenclatura fitossociológica, é inválido e por isso RIVAS-
MARTÍNEZ et aI. (1990) corrigiram-no para Quercionfruticosae. No presente trabalho pre-
tende-se fazer uma revisão preliminar da aliança Quercion fruticosae, apresentando-se as
suas diversas associações e a respectiva área de distribuição.

Material e métodos

Realizaram-se diversos inventários fitossociológicos segundo os princípios da escola
paisagista e sigmatista de Zurique-Montpellier (BRAUN-BLANQUET, 1979; RIVAS-
MARTÍNEZ, 1976; GÉHU & RlVAS-MARTÍNEZ, 1980). A nomenclatura taxonómica se-
guida foi de CASTROVIEJO et al. (1986-1997), FRANCO (1971, 1984) FRANCO & RO-
CHA AFONSO (1994, 1998), COUTINHO (1939), VALDÉS et aI. (1987) e TUTIN et ai.
(1980).

, Na circunscrição das comunidades e na ordenação das tabelas fitossociológicas proce-
deu-se à análise de grupos florístico-estatísticos. Os inventários foram tratados com uma cluster
analysis minimum variant clustering e com o coeficiente de Van der Maarel através do pro-
grama MULVA 5 (WILDI, 1989; WILDI & ORLOCI, 1990). Também se recorreu à análise
de correspondências modificada (detrended correspondence analysis-DCA) para ordenação
dos inventários e espécies (HILL, 1973; HILL & GAUCH, 1980). Para a matriz utilizaram-se
48 inventários com 102 espécies. Além dos inventários apresentados neste trabalho, recorre-
mos às publicações de COSTA et ai. (1993) para o Junipero navicularis-Quercetum lusitanicae
e BARBERO et ai. (1981) e PÉREZ LATORRE (1993) para o Phillyreo angustifoliae-
Quercetum fruticosae.

Para elaboração das tabelas sintéticas e dos estudos estatísticos recorreu-se a inventá-
rios da bibliografia (BRAUN-BLANQUET et ai., 1964, BARBERO et aI., 1981, PÉREZ
LATORRE, 1993, COSTA et ai., 1993 COSTA et ai., 1993a, CASTRO ANTUNES, 1987 e
NETO 1999). O arranjo final do quadro sintético segue o método de MULLER-DOMBOIS
& ELLEMBERG (1974).

Resultados e discussão

Da observação dos resultados da cluster analysis pode-se verificar a consistência dos
agrupamentos resultantes ao nível de associação e subassociação, com elevadas similaridades
entre inventários e bem separados entre si (Figura 1) relativamente à delimitação original dos
sintaxa publicados, com excepção dos inventários 1 e 44 (outliers). Observa-se que existe
uma forte separação entre as quatro associações estudadas (Erico-Quercetum lusitanicae,
Junipero navicularis-Quercetum lusitanicae, Centaureo crocatae-Quercetum lusitanicae,
Phillyreo angustifoliae-Quercetumfruticosae), bem como das três subassociações da primei-

A aliança Quercionfruticosae

ra. Constata-se ainda que existe uma segregação em três grupos nos inventários realizados no
Sector Tangerino e Algíbico do Phillyreo angustifoliae-Quercetum fruticosae, o que permite
segregar três subassociações (raças geográficas) distintas. A segregação florística obtida pela
DCA também é consistente com a circunscrição dos sintaxa considerados (Figura 2).
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Figura 2 - Ordenação DCA de inventários e espécies

Quercion fruticosae Rothmaler 1954 em Rivas-Martínez, Lousã, T.E. Díaz, Fernández-
González & J.c. Costa 1990

A aliança Quercion fruticosae encontra-se inserida na ordem Pistacio lentisci-
Rhamnetalia alaterni e na classe Quercetea ilicis. É constituída por associações arbustivas
dominadas pelo Quercus lusitanica, que se desenvolvem no andar termomediterrânico e
ombroc\ima sub-húmido a húmido, podendo atingir o andar mesomediterrânico inferior com
distribuição gaditano-onubo-algarviense e tangerina. Ocorrem em solos siliciosos derivados
de arenitos pobres em bases e representam etapas regressivas de sobreirais termófilos e
ombrófilos. Muitas destas associações encontram-se conjuntamente com comunidades de
Coremion albi, Ericion umbellatae e Stauracanthion boivinii, com as quais frequentemente

A aliança Quercion fruticosae

formam mosaicos intricados. Geralmente, as comunidades dominadas pela carvalhiça situam-
se em solos menos erosionados, menos ácidos, menos podzolizados, com maior teor em húmus
mull-moder (ericáceas e arbustos esc\erófilos da Pistacio-Rhamnetaliai,

Características da aliança: Centaurea africana, Euphorbia transtagana, Quercus
lusitanica, Serratula a/calae.

1. Erico-Quercetum lusitanicae Rothmaler ex Br.-BI, P. Silva & Rozeira 1964
Comunidade termomediterrânica superior e mesomediterrânica inferior sub-húmida a

húmida dominada pelo Quercus lusitanica, própria de solos arenosos e cascalhentos deriva-
dos de arenitos e materiais conglomeráticos (e.g. arenitos cretácicos, arenitos miocénicos).
Serratula monardi, Carex oedipostyla são diferenciais desta comunidade (Quadro I e III).
Esta associação possui três subassociações distintas: a típica, quercetosum lusitanicae, pró-
pria do Divisório Português (Beirense Litoral, Oeste-Estremenho, Sintrano e Olissiponense),
cujas diferenciais são o Ulex jussiaei, Ulex europaeus ssp. latebracteatus e
Pseudarrhenatherum longifolium (inventários 1 a 14 do Quadro I); a ulicetosum airensis
subass. nova hoc loc., característica do Superdistrito Ribatagano (inventários 16 a 21, syntypus
n° 18), tendo como diferencial o Ulex airensis; a ulicetosum welwitschiani subass. nova hoc
loc., de distribuição sadense (inventários 23 a 27, syntypus n'' 24), possuindo como diferenci-
al o Ulex australis subsp. welwitschianus. Esta associação é subserial do sobre ira I Asparago
aphylli-Quercetum suberis que tem, consoante a faciação e o território biogeográfico, como
etapas regressivas: Lavandulo luisieri-Ulicetum jussiaei, Thymo villosae-Ulicetum airensis
ou Erico umbellatae-Ulicetum welwitschiani, com os quais o Erico-Quercetum lusitanicae
muitas vezes forma mosaicos.

2. Junipero navicularis-Quercetum lusitanicae Rothmaler (1954) Rivas-Martínez, Lousã,
T.E. Díaz, Fernández-González & J.c. Costa 1990

Comunidade psamofílica, nanofanerofítica, dominada pela carvalhiça e resultante da
degradação dos sobreirais termomediterrânicos sub-húmidos, situados em solos arenosos pro-
fundos derivados de paleodunas würmianas e semi-edafo-higrófilos - Oleo sylvestris-
Quercetum suberis - e em zonas de contacto com os substratos duros do Miocénico (forma-
ção da Marateca). Esta associação é endémica do Superdistrito Sadense e tem como diferen-
ciais o Juniperus navicularis, Corem a album, Halimium calycinum, Thymus capitellatus,
Iberis welwitschii, Helichrysum picardii varovirescens (Quadro I1I). Os seus contactos catenais
mais frequentes fazem-se com zimbrais psamofílicos do Daphno gnidii-Juniperetum
navicularis e os seriais com o mato arenícola Thymo capitellati-Stauracanthetum genistoidis.
Os inventários usados nos tratamentos estatísticos (23-30 na Figura 1) foram extraídos de
COSTA et a!. (1993).

3. Centaureo crocatae-Quercetum lusitanicae Capelo, J.C. Costa & Lousã asso nova hoc
loco

No Superdistrito Serrano-Monchiquense, no andar termomediterrânico em ombroclima
sub-húmido a húmido, em solos derivados de xistos, granitos, sienitos e arenitos pode-se
observar uma comunidade dominada pela Quercus lusitanica, acompanhada dos endemismos
serrano-monchiquenses Centaurea crocata, Serratula monardi varo algarbiensis, Centaurea
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Quadro 1- Erico-Quercetum lusitanicae Rothmaler ex Br.-Bl, P. Silva & Rozeira 1964
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Quadro 11- Centaureo crocatae-Quercetum lusitanicae Capelo & J.c. Costa asso nova
W de ordem I 2 3 4 5 6 7 8 9
Exposição W SW SW W SW N W NW S
Area minima 40 20 40 50 30 40 20 40 50
Altitude 120 50 150 200 250 230 210 60 250
N" da "cluster analysis" 31 32 33 34 35 36 37 38
Características
Quercus /usitanica

Centaurea crocata
Serratula monardii varo algarbiensis
Centaurea vicentina
Phillyrea angustifolia
Arbutus unedo
Myrtus communls
Asparagus aphyllus
Quercus suber (frut.)
Scilla monophyllos
Daphne gnidium
Euphorbia transtagana
Rhamnus alaternus
Rubia peregrina var. longifolia

Erica arborea
Scorzonera transtagana
Anemone palmata
Olea europea varo sylvestrís

Companheiras
Stauracanthus boívínií

Cistus salvifolius
Genista triacanthos
Erica umbellota
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vicentina e Scorzonera transtagana (Quadro lI). Consideramos que se trata de uma nova
associação, endémica do Superdistrito Serrano-Monchiquense (syntypus n" 3 do Quadro lI,
realizado na serra xistosa de S. Luís). Cynara algarbiensis e Ulex argenteus são também
táxones diferenciais territoriais. O Centaureo crocatae-Quercetum lusitanicae resulta da des-
truição dos sobreirais do Myrto communis-Quercetum suberis. Frequentemente, forma mo-
saicos com o urzal espinhoso Querco lusitanicae-Stauracanthetum boivini. Geralmente o
matagal da carvalhiça encontra-se em tapetes densos e quase estremes, sempre em solos com
maior profundidade e ricos em humus mull. Nas serras de Monchique e Espinhaço de Cão é
comum observar grandes tapetes dominados pela Quercus lusitanica com elementos da
Quercetea ilicis, especialmente Phillyrea angustifolia, Arbutus unedo, Myrtus communis,
Asparagus aphyllus, que apoiam a segregação de uma comunidade com ecologia da Pistacio-
Rhamnetalia em face da Querco lusitanicae-Stauracanthetum boivinii, onde dominam, por
seu turno, elementos da Calluno-Ulicetea.

4. Phillyreo angustifoliae-Quercetumfruticosae Barbero, Quezel & Rivas-Martínez 1981
Comunidade termomediterrânica húmida a hiper-húmida, dominada pela Quercus

Iusitanica descrita para o Sector Tangerino (BARBERO et al., 1981) (inventários 39 a 41 na
Figura 1), encontrando-se assinalada também no Sector Algíbico no Sul de Espanha (PÉREZ
LATORRE et al., 1993) (inventários 42 a 45 na Figura I). Esta comunidade tem como dife-
renciais, no contexto da aliança, Teucriumfruticans, Bupleurumfoliosum, Calicotome villosa,
Chamaerops humilis, Phlomis purpurea, Genista tridens, Teucrium baeticum e Lavandula
stoechas (Quadro I1I). A "cluster analysis" aponta para a existência de uma subassociação
algíbica, cujas diferenciais são Polygala microphylla e Ulex borgiae, por se encontrem au-
sentes no Norte de África: ulicetosum borgiae subass. nova hoc loco (lectotypus inventário n"
608, n° de ordem 3, da tabela 5 de PÉREZ LATORRE, op. cit.) A análise estatística também
segrega a subassociação quercetosum rotundifoliae Pérez Latorre, Nieto Caldera & Cabezudo
1993, mesomediterrânica e sub-húmida descrita para a Serra de Aracena (inventários 46 a 48
na Figura I). A subassociação típica do Phillyreo angustifoliae-Quercetum lusitanicae, se-
gundo BARBERO et aI., op. cit., é subserial do Myrto-Quercetum suberis. A subassociação
algíbica ulicetosum borgiaei representa uma etapa de degradação do Teucrio baeticae-
Quercetum suberis. A subassociação aracenense quercetosum rotundifoliae ocorre na área de
distribuição do Sanguisorbo-Quercetum suberis (PÉREZ LATORRE et al., op. cit.).

Esquema sintaxonómico
QUERCETEA ILICIS Br.-BI. ex A & O. Bolós 1950
+ Pistacio lentisci-Rhamnetalia alatemi Rivas-Martínez 1975
* Quercion fruticosae Rothmaler 1954 em Rivas-Martínez, Lousã, T.E. Díaz, Fernández-

González & J.C. Costa 1990
** Phillyreo angustifoliae-Quercetum fruticosae Barbero, Quezel & Rivas-Martínez 1981
*** quercetosum /usitanicae
*** quercetosum rotundifoliae Pérez de la Torre, Nieto Caldera & Cabezudo 1993
*** ulicetosum borgiae Capelo, J.C. Costa & Lousã subass. nova hoc loco
** Erico-Quercetum lusitanicae Rothrnaler ex Br.-Bl, P. Silva & Rozeira 1964

A aliança Quercionfruticosae

Quadro lU - Tabela sintética das comunidades de Quercion fruticosae: Erico-Quercetum
lusitanicae: 1: 28 inv., 2 BRAUN-BLANQUET et al. (1964): 9 inv., 3 COSTA et ai. (I 993a): 9 inv., 4
Neto (1999): 6 inv., 5 CASTRO ANTUNES (1997): 9 inv.; Junipero navicularis-Quercelum lusitanicae:
6 RIVAS-MARTÍNEZ et ai. (1990): 1 inv., 7 COSTA et ai. (1993): 8 inv., 8 NETO (1999): 6 inv.;
Centaureo crocatae-Quercetum lusitanicae: 9: 9 inv.; Phillyereo angustifoliae-Quercetum lusitanicae:
10: BARBERO et ai. (1981): 3 inv., 11 PÉREZ LATORRE et ai. (1994): 7 inv.
N"

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Características c diferenciais de associação
Serra/ufa monardi IV 11I IV 11I 11Carex oedipostyla

I 11IUlex jussiaei
111 11 V

Pseudarrhena/herum longifolium r II 111
Ulex europaeus subsp. latebracteatus UJU/ex aírensís

(( VU/ex australis subsp. welwitschianus I V IV VJuniperus navicularis
I V VCorema album
I IV IHa/imium calycinum

+ IV IThymus capitellatus
I 111 Ilberis welwitschii

11Helíchrysum virescens
I I[Centourea crocata

VSerratu/a monardii varo algarbiensis
IVCentaurea vicentina
11IScorzonera transtagana
ICynara atgarbiensís

IVU/ex argenteus
11Teucriumfruticans

3 IBup/eurumJo/iosum
2 ILavandu/a stoechas
I 1[1Calycotome vil/asa
3Chamaeraps humilis
IPhlomis purpurea

11Genista tridens
11IPolygala mierophy//a
111Ulex horgjae
ITeucrium baeticum
IQuercus rotundifotia

[ I[Genis/afalea/a
IGeum sylvaticum
IPaeonia broteroi
ICaracterísticas de aliança

Quercus lusítaníca
V V V V V I V V V 3 VEuphorbia transtagana
11 I I I 111 11 1/Centaurea africana
+ I I [Serratula alealae . + I[ ([ I V 11I 3 11Danthonla decumbens
+ 3Características de ordem e classe

Myrtus communis
IV 11I 1/ V 111 3 VAsparagus aphyilus
IV 11 1/ I I 11 111Daphne gnidium
111 I 11 V 11I IV V 11I 3 VPhi//yrea angusttfolia
11I li V V 1II 11 !li 3 li!Sei/la monophy//os
1I1 IV 11 11I lI[Quercus suber
111 I[ 11 IV V I I[ 1I1 I 11IRubia longifolia
111 I 11 2 IRhamnus alaternus
11 1/Arburus unedo
11 I IV V I 11I 2 li!Anemone palma/a
11 I 1[1 I

'-A~.
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*** quercetosum lusitanicae
Olea sylvestri s I I I *** ulicetosum airensis subass. nova hoc locoI 11 I 3Pistacia lentiscus I *** ulicetosum welwitschiani subass nova hoc locoMel iea arrecta I

Quercu s coccifera I IV 11 11 11 ** Junipero navicularis-Quercetum lusitanicae Rothmaler (1954) Rivas-Martínez, Lousã,
Carex distachya + I 11I

T.E. Díaz, Fernández-González & J.C. Costa 1990
Osyris alba I I 11 I I

Ruscus aculeatus ]] I (sin. Frutici-Quercetum taganum Rothmaler 1954).
Pyrus bourgaeana I I ** Centaureo crocatae-Quercetum lusitanicae Capelo, J.C. Costa & Lousã asso nova hoc
Erica arborea + ]] 2

2 11I locoSmilax aspera varo altissima
I ]]

Lonicera implexa
Principal. companheira.

IV IV V 11I 11I 3 V
, Figura 3 - Área de distribuição dos sintáxones da Quercion fruticosae:

Erica scoparia V

Cistus satvifoltus IV 11I 11 V IV 1 IV 111 IV IV

Lavandula /uisieri IV 11 11 111 I 11I IV 1Erico-Quercetum lusitanicae111 11I 11I IV IV IV 11
Erica umbel/ata

IV I 11I 2 ]] a. quercetosum lusitanicaeLithodora prostrata ssp. lusitanica 11I V IV +
Cal/una vulgari s 111 11I V IV 1 IV 11I 3 lU b. ulicetosum airensis
Asphodelu s ramosus 111 1 11 11

c. ulicetosum welwitschiani
Chamaespartium tridentatum lU IV IV V 11 111 3 V

Genista triacanthos 111 V IV IV 11 IV 3 1

Brachypodium phoenicoides 11 1 1 I I }jla I 2 Junipero navicularis-Quercetum
Cistus crispus 11 I 11 IV 1 11 11 2

11 ]] 111 1 111 1 lusitanicaeUrginea marittma
Thapsia villosa ]] 11 11 + I 111 1

Avenula sulcata 11 11I I 3

'I I ",1~ (I 3 Centaureo crocatae-Quercetum11 11 11I 11Thymus vlllosus
11 11 1 V IV I lusitanicaeStipa gigantea 11

Agrostis curtisii 11 11I 111 IV 111 3

Halimium halimifolium 1 I + 1 IV IV 3

Pteridium aquilinum 1 111 111 11 + 11 11I I' 3 4 Phillyreo angustifoliae-Quercetum
Cistu s psilosepalus 1 11 1 fruticosae
Arrhenatherum album 1 11 11

a. quercetosum lusitanicae
I 111 IV 1 11 ISimethis mattiazzi

Pulicaria adora 1 111 I 111 3 b. quercetosum rotundifoliae
Stachys officinalis ssp. algeriensls + 11I li 3 JIIJ... c. ulicetosum borgiae

111 .á~,;<::

Halimium ocymoides + 11

Tuberaria lignosa + 111 11 111 11 11 \li

U/ex minor r 11

Erica australis r 1 1 + li 111

Erica cinerea r 11 11

Daucus setifolius 11

Drosophyl/um lusitanicum I

Halimium alyssoides 1

Polygala vulgaris 111 Bibliografia
Agrostis castellana 111

Carex depressa 111 1 BARBERO, M., QUÉZEL, P. & RIVAS-MARTÍNEZ, S. (1981) - Contribuition á l'étude des groupe-
Ornithogalium unifolium 111 ments forestiers et préforestiers du Marroc. Phytocoenologia 9 (3): 311-342.
Potentil/a erecta 11

BRAUN-BLANQUET, J. (1979) - Fitosociologia. Bases para el estudio de las comunidades vegetales.
Erica ci/iaris 1 1

Halimium lasianthum I lU Ed. H. Blume. Madrid.
Polygala monspeliaca 1 BRAUN-BLANQUET, J., PINTO DA SILVA, A.R., & ROZElRA, A. (1964) - Résultats de deux excur-
Erica eriga + sions géobotaniques à travers le Portugal septentrional & moyen III. Landes à Cistes et EricacéesIV 1 11 IVStauracanthus genístoídes

111 11 V tCisto-Lavanduletea et Calluno-Ulicetea). Agronomia Lusitana 23 (4): 229-313.
Lavandula tusitonica

V 2 111 CASTRO ANTUNES, J.H. S. (1997) - Percurso da Ribeira de Sôr - zona a proteger. Anais do InstitutoStouracanthus boivinii
Cistus ladnifer V 11 Superior Agronomia 44 (2): 711-731.

1 3 111
Thymelea vil/osa

2 1 CASTROVIEJO, S. et aI. (ed.) (1986-1997) - Flora Iberica. 1,2,3,4,5,6,7. Real Jardín Bot., Madrid.
Cistus populifolius

2 COSTA, J.C., AGUlAR, C., CAPELO, J., LOUSÃ, M. & NETO, C. (1998) - Biogeografia de PortugalTolpis umbel/ata
Satureja salzmanii

I
l{\Q
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Contribuição para o conhecimento das orquídeas na serra de
Monfurado - Alto Alentejo

Marízla Menezes Dias Pereira, Rute F. Moleiro Caraça & Cristina I. C.
Carriço"

RESUMO: Apresenta-se uma síntese das observações efectuadas no período de 1993 a
98, na serra de Monfurado e arredores, sobre a sistemática, a morfologia e a distribuição
de algumas orquídeas que surgem nesta região. Analisa-se a vegetação predominante
nas zonas de ocorrência das orquídeas. As formações arbóreas que se observaram per-
tencem à classe Quercetea ilicis e à Querco-Fagetea, os matos à Cytisetea scopario-
striati, à Cisto-Lavanduletea e à Calluno-Ulicetea.

Palavras chave: Monfurado, orquídeas, habitat, gestão.

ABSTRACT: Contribution to the study of orchids in the Monfurado mountain -
"Alto Alentejo".
The paper synthesize the observations made "in loco" between 1993 and 1998, in the
mountain of Monfurado and its outskirts, concemig the systematic, morfology and
distribution of same genus of orchids, that appears in this area. A characterisation of the
predominant vegetation was made in the areas where the orchids occur. The observed
arboreal vegetation belong to the Quercetea ilicis and Querco-Fagetea classes, the scrubs
to the Cytisetea scopario-striati, Cisto-Lavanduletea and Calluno-Ulicetea.

Keywords: Monfurado, orchids, habitat, management

• Engenharia Biofísica, Departamento de Planeamento Biofísico e Paisagístico, Universidade de Évora,
Rua Romão Ramalho 59, 7000 Évora.
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Introdução

As Orchidaceae da serra de Monfurado, nomeadamente as das regiões pertencentes
aos concelhos de Évora e Montemor-o-Novo, constituem populações que merecem a nossa
atenção, não só pela sua raridade, mas também pela sua beleza peculiar.

Por se tratar de uma família subcosmopolita, já que ocorrem em quase todo o globo
terrestre, com excepção das regiões de elevada altitude e das quentes e secas, são particular-
mente abundantes nas regiões intertropicais.

Nas pesquisas bibliográficas, verificou-se que, em Portugal Continental, o maior con-
tingente ocorre na região algarvia e nas formações caIcárias do centro do País. No entanto,
algumas espécies podem surgir em solos siliciosos, como é o caso da serra de Monfurado.

Este trabalho tem por objectivo contribuir para o inventário destes espécimes em Por-
tugal, nomeadamente no Alto Alentejo, tendo por base o trabalho de campo e a pesquisa
bibliográfica, completado por observações de carácter pessoal.

A região estudada encontra-se limitada pelos pontos geodésicos: Monfurado (424 m),
Carvalhal (422 m), serra do Conde (431 m), S. Sebastião (441 m), Pai cão (371 m), Água de
Lupe (311 m), Almendrões (266 m), serra Pedrosa (341 m), Esfola Caras (325 m), Nogueirinha
(344 m) e Escoural (288 m). Pertence à província do Alto Alentejo e aos concelhos de
Monternor-o-Novo e Évora.

Apresenta uma topografia muito ondulada, no qual as encostas da serra possuem de-
clives, por vezes, abruptos, sendo a diferença máxima de cotas cerca de 243 m (cota máx.=
441 m e cota mín.= 198 m). A zona de festo, muito ondulada e irregular, é rica em nascentes
e toalhas freáticas superficiais, que alimentam as linhas de água da bacia hidrográfica do
Sado. As zonas de vales secundários, responsáveis pelas linhas de drenagem natural, que
retalham os arredores da serra, apresentam uma topografia muito variada. Algumas são estrei-
tas e profundas, cujo regime de escorrência é torrencial, e outras são mais largas e pouco
declivosas, onde a humidade edáfica se mantêm até ao início do Verão.

Na análise das características do subsolo, utilizou-se como fonte a "Carta Geológica
de Portugal", à escala de l/50 000 - folha 40-A, e a respectiva notícia explicativa de Évora
(BARROS E CARVALHOSA & GALOPIM DE CARVALHO, 1969). Além da peneplanície,
mais ou menos conservada, a serra de Monfurado é a unidade morfológica de maior impor-
tância, com a orientação Noroeste-Sudeste, entre as cidades de Évora e Monternor-o-Novo. A
sua constituição petrográfica está representada por gnaisses, os quais correspondem aos cu-
mes mais elevados - S. Sebastião (441 m), serra do Conde (431 m), Monfurado (424 m) e
Carvalhal (422 m). Além destas rochas, existem outras, de menor importância, as corneanas
que, embora sejam rochas duras, não formam relevos, constituindo, apenas, planícies.

A partir da "Carta de Solos de Portugal" (folha 35-D e 40-A), à escala de 1/50 000,
elaborada por S.R.O.A., fez-se um levantamento dos solos daquela região e concluiu-se que
predominam aluviossolos modernos de textura mediana (A) e ligeira (AI); solos de baixa de
textura mediana (Sb), solos litólicos não húmicos de rochas microfiricas claras (Ppg) e de
gnaisses ou rochas afins (Ppn); solos mediterrâneos pardos de gnaisses ou rochas afins (Pgn),
de rochas cristalofílicas (Ppm) e de xisto ou grauvaques (Px); solos mediterrâneos vermelhos
ou amarelos de rochas cristalofílicas básicas (Pv), de gnaisses ou rochas afins (Vgn), de
calcários cristalinos -(Vcv) e de calcários cristalinos ou mármores ou rochas cristalofílicas
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cálcio-siliciosas (Vcc).
Por se situar no Sul de Portugal, esta região enquadra-se no clima mediterrâneo, carac-

terizado por um Inverno húmido e fresco e um .prolongado período estival, quente e seco. O
índice de termicidade (It), proposto por RlVAS-MARTlNEZ (1987), resultante de duas esta-
ções climatológicas (Évora It=315 e Évora/ Escola Agrícola It=333), corresponde ao andar
mesomediterrânico inferior. O índice de continentalidade proposto por COSTA et aI. (1993),
é hiperoceânico, devido aos valores de Évora (Ic=14,4) e Évora/ Escola Agrícola (Ic=14,9).
Com os valores de precipitação total de 655,6 mm (Évora) e 764,5 mm (Évora/Escola Agríco-
la), predomina o ombrotipo sub-húrnido inferior.

Évora T:15.6°C
309m P: 642.6mm
30 anos M': 39.5 Mn: 12.5 m: 6.1 lt: 342

M: 29.8 1m3: 2.0 m':-2.1

50 T r 100
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40 I-?- 80

~ - 70

U r E
L- 30 +- 60 6e ""IA,.. o~ +- - 50 ,'"c-

~ + ~V- l'l:9-E 20 t-,.. +- 40 uvb +-"'li + •...c,
30

10 20
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PAV fi i fi J J A S o N D

Meses

Mesornediterrâneo superior sub-húmido

Figura 1 - Diagrama ombrotérmico de Évora

Em relação à biogeografia, podemos localizá-Ia da seguinte forma (COSTA et aI.,
1999):

Reino Holártico
Região Mediterrânica

Província Luso-Extremadurense
Sector Mariânico-Monchiquense
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Subsector Araceno-Pacense
Superdistrito Alto Alentejano

Material e métodos

A identificação dos espécimes herborizados foi feita recorrendo a ALCARAZ (1995),
PÉREZ-CHISCANO et al. (1991), COUTINHO (1939), TUTIN et al. (1991), TYTECA (1997)
e VALDÉS et aI. (1987). Na síntese morfológica e na fenologia da floração, a pesquisa bibli-
ográfica baseou-se, principalmente, em COUTINHO (1939), com excepção de duas espécies
não referenciadas por este autor: Epipactis lusitanica (TYTECA, 1984) e Serapias perez-
chiscanoi (ALCARAZ, 1995 e PÉREZ-CHISCANO et al., 1991). A distribuição fitogeográfica
foi retirada de COUTINHO (1939), PÉREZ-CHlSCANO et aI. (1991), VALDÉS et aI. (1987)
& TUTIN et aI. (1991) e, no estudo dos agrupamentos vegetais, aplicou-se o método de
Braun-Blanquet ou clássico sigmatista (BRAUN-BLANQUET, 1979; GÉHU & RIVAS-
MARTINEZ, 1980).

Caracterização sumária da Orchidaceae
De modo geral, agrupa espécies herbáceas perenes, autotróficas (Epipactis lusitanica

Tyteca) ou saprófitas (Limodorum abortivum (L.) Swartz), nas quais é muito importante o
papel das micorrizas que vivem nas raizes (simbiose). O sistema radical é, na maioria das
vezes, constituído por rizomas mais ou menos ramificados (Cephalanthera L.C.M. Richard,
Epipactis Zinn) ou porum ou dois 1seudo-tubérculos ovóides, onde se acumulam substâncias
de reserva (Orchis L., Ophrys L.). Em relação à altura, algumas espécies podem alcançar os
80 em (Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch), enquanto as mais pequenas não ultrapassam
os 25 em (Orchis morio L.). As folhas são alternas e invaginantes, com o limbo pouco varia-
do, sendo frequentemente oval ou lanceolado. Só o género Ophrys L. apresenta folhas basais
cordifonnes. As flores são hennafroditas, zigomórficas e estão dispostas em espiga ou cacho.
O perianto tepalóide é constituído por 6 tépalas dispostas em 2 verticilos, externo e interno. O
labelo é a peça mais importante e a mais atractiva da corola. A sua variabilidade morfológica
permite, do ponto de vista taxonómico, distinguir os diferentes taxones, podendo estar dirigi-
do para baixo ou para cima, ser inteiro ou dividido, separado ou não na base. Os frutos apre-
sentam-se em fonna de cápsula com 6 valvas, 3 férteis, largas e patentes e 3 estéreis, reunidas
no cimo. As sementes são muito pequenas, numerosas e sem albúmen.

Resultados

Nome científico, sinónimos, nomes vulgares c locais herborizados

Epipactis Zinn.
E. lusitanica Tyteca (Helleborine latifolia)

Guadalupe - 317194; 27/5/95; 4/6/95; 4/6/95
Valverde - 25/5/96; 6/4/97; 2217197
Monte do Passareiro - 10/6/95; 16/6/96; 5/4/97; 25/4/97; 8/4/99
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Serra do Conde - 8/5/97
Castelo do Giraldo - 25/5/96
Monte do Lobisomem - 6/4/97
Serrinha - 11/6/95; 3/5/98

Cephalanthera L.C.M. Richard
C longifolia (L.) Fritsch (C ensifolia, C xiphophyllum, Epipactis
grandiflora AlI.) - Cefalantera-das-folhas-estreitas .

Palacete dos Monges - 13/4/96; 8/4/99; 17/4/99
Casas Altas - 13/6/98; 8/4/99

Limodorum Boehmer
L. abortivum (L.) Swartz (Jonorchis abortiva, Centrosis abortiva )

Guadalupe - 4/6/94; 15/5/97
Valverde - 6/4/97; 2217197
Monte do Passare ira - 5/4/97; 8/4/99
Castelo do Giraldo - 2217197
Monte do Lobisomem - 6/4/97

Neotinia Reichenb, fil.
N. maculata (Desf.) Sterarn (N. intacta, Aceras densiflorum)

VaIverde - 2/6/96; 6/4/97
Casas Altas - 8/4/99
Serrinha - 11/5/96; 3/5/98
Castelo do Giraldo - 25/5/96
Monte do Lobisomem - 6/4/97

Orchis L.
o. papilionacea L. - Erva-borboleta

Guadalupe - 22/4/97

o. morio L. subsp. morio - Testículo-de-cão; erva-do-salepo, erva-
fatua

Guadalupe - 20/4/97

subsp. champagneuxii (Barn.) Camus (O. champagneuxü)

Guadalupe - 5/5/97
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Ribeira Nova - 10/6/97

o. coriophora L. - Erva-perceveja; erva-do-salepo

Serrinha - 15/5/97

Serapias L.
S. cordigera L.

Ribeira Nova - 25/4/97; 25/4/97
Serrinha - 11/5/96
Castelo do Gira1do - 22/7/97

S. lingua L. - Erva-língua

Guadalupe - 25/4/97; 26/4/97; 30/4/97
Monte do Passareiro - 5/4/97
Serrinha - 27/4/96; 1115/96
Ribeira Nova -7/5/95; 16/6/96; 26/4/97; 25/5/97
Ribeira das A\cáçovas - 16/5/99

S. perez-chiscanoi C. Acedo (S. viridis)

Guadalupe - 25/4/95
Ribeira Nova - 26/4/97

Ophrys L.
o. lutea Cavo- Erva-vespa

Serrinha - 15/4/96

o. tenthredinifera Willd.

Serrinha - 27/4/96; 9/4/99
Nogueirinha - 23/3/96

o. apifera Hudson - Erva-abelha; erva-aranha; alpivre

Valverde -27/4/96
Serrinha - 25/4/99

Sintese morfológica
Com o objectivo de facilitar a identificação e a análise das diferentes espécies, apre-

senta-se 'no Quadro I as características mais importantes.
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Quadro I - Características morfológicas

Espécie
Orgão

Folhas Inflorescências
subterrâneo

Epipactis lusitanica rizoma Caulinares ovadas, por vezes Cacho. Flores rosado-esverdeadas e
arredondadas labelo rosado

Cephalanthera longifolia rizoma Invaginantes, lanceoladas ou Cacho. Flores e labelos brancos.
linear-lanceoladas

l.imodorum abortivum rizorna Escamifonnes Espiga. Flores branco-violetas, labelo
violeta e amarelado com nervuras
púrpuras

Neotinia maculata Pseudo-tubéreulos Invaginantes, laneeoladas ou Espiga. Flores brancas ali rosadas e
oblongo-Ianeeoladas labelo rosado-purpúra com Fundo

esbranquiçado

Orchis papilionacea pseudo-tubérculos basais linear-lanceoladas e Espiga. Flores rosado-púrpuras e labelo
caulinares invaginantes rosado com nervuras púrpuras

Orchis morio subsp. morio pseudo-tubéreulos Invaginantes, laneeoladas ou Espiga. Flores rosado-violáceas e labelo
oblongo-Ianeeoladas rubro-ponteado

Orchis champagneuxii pseudo-tubéreulos Invaginantes, laneeoladas ou Espiga. Flores rosado-violáceas e labelo
linear-Ianeeoladas púrpuro ou rosado

Orchis coriophora pseudo-tubéreulos basais invaginantes e linear- Espiga. Flores rosadas a púrpuras, labelo
laneeoladas rosa claro, margens esverdeadas com

pintas roxas

Serapias cordigera pseudo-tubéreulos lnvaginantes e linear-lanceoladas Espiga. Flores roxas púrpuras e labelo
púrpuro

Serapias lingua pseudo-tubérculos Invaginantes, lanceoladas a linea Espiga. Flores púrpuras e esverdeadas,
laneeoladas labelo púrpuro

Serupias perez-chiscanoi pseudo-tubéreulos lnvaginantes Espiga. Flores verde-amareladas e labelo
verde-claro ou rosado

Ophrys lutea pseudo-tubéreulos Invaginantes laneeoladas a linear- Espiga. Flores e labelo amarelos, com
laneeoladas manchas averrnelhadas

Ophrys tenthredinifera pseudo-tubérculos Invaginantes lanceoladas a linear- Espiga. Flores rosado-esverdeadas, labelo
laneeoladas castanho averrnelhado ou vermelho e

esverdeado nas margens

Ophrys apifera pseudo-tubéreulos Invaginantes lanceoladas a linear- Espiga. Flores verde-rosadas e labelo
laneeoladas vermelho escuro, com nervuras

esverdeadas
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Embora a Epipactis atrorubens tenha sido considerada nativa de Portugal Continental,

segundo TYTECA (1988), actualmente esta espécie não ocorre no nosso país, bem como
qualquer outra do grupo onde ela se insere. As flores pequenas de odor acentuado, lembrando
a baunilha, e os lábios rugosos, contrastam com as de Epipactis helleborine, que são grandes,
inodoras e os lábios mais ou menos brilhantes, com protuberâncias rugosas na base.

A Epipactis lusitanica faz lembrar, por vezes, a Epipactis atrorubens, pelas folhas
opostas ao longo do caule. Hoje em dia, as citações de ocorrência em Portugal de Epipactis
atrorubens são atribuíveis à Epipactis lusitanica (TYTECA, 1998). O Quadro II compara as
características de três espécies de Epipactis,

No grupo da Epipactis helleborine, a Epipactis lusitanica apresenta muitas semelhan-
ças com a Epipactis tremolsii e ambas ocorrem em Portugal. No Algarve e no Alentejo a
diferenciação é simples, enquanto noutras regiões é mais complexa. A diferença (Quadro Ifl)
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está nas folhas, que são pequenas e, por vezes, dispostas em fiadas opostas na Epipactis
lusitanica. Esta espécie apresenta, também, um comprimento maior dos entrenós e menos
flores, que são mais pequenas e mais fechadas que as da Epipactis tremolsii. Quanto a esta
última, tem preferência por locais mais abertos e secos, próximo de afloramentos rochosos,
em substrato pedológico de origem alcalina, enquanto a primeira prefere locais mais
ensombrados e solos siliciosos.

Assim, todos os exemplares de Epipactis encontrados na serra de Monfurado e arredo-
res pertencem à espécie Epipactis lusitanica (TYTECA, 1999).

Quadro 11 - Características de diferenciação do género Epipactis

Características E. lusitanica E. atrorubens E. parviflora

Folhas maiores:

Forma Largamente ovais, Oblongas, ovais Ovais a lanceoladas
curtas, por vezes

redondas
Comprimento (em) 3 - 6.5 5 - 12 3-6

Comprimento das sépalas 8 - 10 6.5 - 10 5-6
(mm)
Comprimento das pétalas 7 - 9.5 6-8 4-5
(mm)
Comprimento do labelo (mm) 6-9 5 - 6.5 4-5

Comprimento do epiquilo 3.3 - 4.6 2.5 - 3.5 2 - 2.5
(mm)
Cor das sépalas Verdes a violáceas Purpúreo-violáceas a Amareladas a verde claras

vermelho-acastanhadas

Cor das pétalas Brancas a rosadas Iguais às sépalas Verde acizentadas a
amareladas, tingidas de violeta

Cor do epiquilo Rosa pálido a Iguais às sépalas Esbranquiçado a rosa violáceo
esverdeado, raramente

violáceo

Fonte: adaptado de Tyteca (1988)

Na pesquisa bibliográfica, verificamos que as opiniões acerca da Epipactis lusitanica
não são concordantes. Na revisão deste documento, PÉREZ-CHISCANO et ai. (1991) faz
um comentário acerca desta espécie que, no nosso entender, deve ser transcrita, de modo a
esclarecer algumas dúvidas que possam surgir em futuras identificações: "EI género Epipactis
Swart. es complejo, com espécies autôgamas, antógamas facultativas y alógamas. E. lusitanica
Tyteca, puede que no sea una verdadera especie; se trata de un taxon alógamo (ofundamen-
talmente alógamo) relacionando tanto com E. tremolsii C. Pau y sobre todo com E. helleborine
(L.) Crantz, ambos tambien alógamos. Opino que no hay consistencia suficiente para
considerarle, hoy por hoy, como especie aparte. Todo lo más puede tratar-se de una subspecie
de E. tremolsii ou mas bien de E. helleborine. sobre sustrato siliceo, en tanto no se tenga

Contribuição para o conhecimento das orquídeas na serra de Monfurado - Alto Alentejo

nuevas pruebas sobre cariologia o genética (ADN). "

Quadro 111- Características de diferenciação entre E. tremolsii e E. lusitanica

Características E. tremolsii E. lusitanica
Porte da planta Robusto Elegante, esguio

Altura (em) 40-60 20-50

Cor do caule na maturidade Verde por vezes violáceo durante a Em todo o comprimento verde
floração escuro a violáceo, por vezes verde

oliva ou verde acinzentado

Cor das folhas Verde oliva mais ou menos escuro Verde acinzentado

Comprimento das folhas maiores 5-10 3 - 6.5
(em)
Disposição das folhas Mais ou menos em todos os Em duas filas

sentidos
Disposição das folhas ao longo do Regular desde a base do caule à Juntas na base do caule
caule base da inflorescência
Distância entre a última folha Pouco espaçadas Alongadas (ocupam cerca de 10 a
caulinar e a inflorescência 20% do perianto)
Brácteas inferiores Grandes, maiores que as flores Pequenas

Inflorescência Densa Ampla

Número de flores 20 - 50 5 -25

Cor do ovário Verde amarelado Verde oliva a castanho violáceo

Cor das sépalas Verde amarelado Verde oJiva a violáceas, por vezes
pálidas, mas nunca amareladas

Cor das pétalas Verde amarelado com nuances de Branco esverdeado a rosado
rosa

Comprimento das sépalas laterais 9.5 - 12.5 8-10
(mm)
Biótopos Pinhais e carvalhais abertos, Sobreirais, pinhais, carrascais, sobre

carrascais, geralmente sobre solos cristalinos, ácidos (pH=4 a 5)
caJcários

Uma espécie rara (ou pouco frequente): Serapias perez-chiscanoi
Durante as herborizações efectuadas em Almendres (UTM 29SNC8368) e na ribeira

Nova (UTM 29SNC8267), zona de vale onde nasce um afluente da ribeira de Valverde, en-
contramos alguns exemplares do género Serapias que nos chamaram a atenção.

À primeira vista, eram muito diferentes da Serapias língua, não só pelas cores (verde-
amarelado ou amarelo vivo), mas também pelas dimensões das flores. Numa identificação
mais cuidada, concluiu-se que os caracteres morfológicos (Quadro IV) coincidiam com a
Serapias perez-chiscanoi (PÉREZ-CHISCANO, 1991 e ALCARAZ, 1995), que aparece na
bacia do Guadiana, na Extremadura espanhola, sendo considerada, pelo último autor, como
endémica ibérica.
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Em pesquisas bibliográficas de vários autores verificou-se que a Serapias perez-
chiscanoi foi herborizada no Algarve, em Vale do Lobo (JANSEN, 1993) e Barranco do
Velho (SALKOWSKI, 1993) e na Estremadura, na serra da Arrábida e em Mafra (BREINER
& BREINER, 1995). A presença em Almendres e Ribeira Nova poderá, provavelmente, re-
presentar a primeira citação para o Sudeste setentrional.

Quadro IV - As principais características morfológicas de Serapias lingua e S. perez-chiscanoi

lnflorescênclaOrgão subterrâneo FolhasEspécie

Serapias lingua Pseudo-tubérculos Invaginantes,
lanceoladas,
lanceoladas

Espiga alongada com flores
a linear-I púrpuras e esverdeadas. Labelo comi

uma calosidade, púrpura, mais ou
menos pubescente

Serapias perez-chiscanoi Pseudo-tubérculos Invaginantes,
lanceoladas

linear-lEspiga alongada com flores verde
amareladas. Labelo com duas
calosidades, verde claro ou rosado"
pubescente

De acordo com PÉREZ-CHISCANO "Uma diferencia fundamental es que S. perez-
chiscanoi es estrictamente autôgama, la maioria de las veces cleistógama, mientras que (i.
língua es alógama. Por outra parte S. perez-chiscanoi es diploide 2n=36, mientras que (i.
língua es tetraploide 2n=72 (PÉREZ-CHISCANO, 1988; PÉREZ-CHISCANO, DURAN &
GIL LLANO,1991)".

Caracterização do habitat
a) Tipo de solo: foram encontradas no complexo de solos litólicos não húmicos de

granitos ou rochas afins (Pg) e solos mediterrâneos pardos de quartzodioritos (Pmg)
(Almendres) e no de solos litólicos não húmicos de microgranitos ou rochas cristalofílicas
afins (Pgn) e solos mediterrâneos de gnaisses ou rochas afins (Vgn) (Ribeira Nova):

b) Substrato geológico: quartzodioritos e granodiorito de grão médio, não porfiróide
em Almendres e Ribeira Nova;

c) Bioclima: mesomediterrânico inferior sub-húmido inferior (Almendres e Ribeira
Nova);

d) Vegetação: em Almendres encontravam-se em relvados vivazes dominados por
Poa bulbosa, em solos ligeiramente nitrificados. Na Ribeira Nova, um grupo aparecia em
prados! juncais desenvolvidos em solos mais ou menos húmidos e outro, em relvados terofíticos
de pequeno porte, em solos temporalmente inundados;

e) Situação actual: nas herborizações efectuadas durante a Primavera de 1998, veri-
ficou-se que, em Almendres, o local onde se encontravam os espécimes passou a propriedade
privada e foi vedado o acesso ao público. Na Ribeira Nova, a situação é mais grave, já que os
dois locais de ocorrência foram destruídos, para dar lugar a culturas arvenses.

Época de floração
É o espaço de tempo que vai desde o início e o ocaso da floração de um taxon. A
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polinização das orquídeas é cruzada e, quase sempre, a época de floração coincide com o
apogeu dos insectos (agentes polinizadores). "Este fenómeno é regulado hormonalmente e
estimulado basicamente pela temperatura, que deve atingir um determinado limite, para que o
processo se inicie" (ALCARAZ, 1995).

Os exemplares encontrados' concentram a sua floração na Primavera. Começam a flo-
rir em Fevereiro (Ophrys tenthredinifera, Ophrys lutea), alcançam o máximo nos meses de
Abril-Maio, e as mais tardias, em Julho (Ophrys apifera, Serapias língua e Cephalanthera
longifalia).

Ecologia
Observando o Quadro V, verifica-se que quase todas as espécies preferem locais fres-

cos e sombreados, com excepção de Ophrys lutea e Ophrys tenthredinifera, que preferem
ambientes xéricos, e a Epipactis lusitanica, que pode ser encontrada em vários habitats.

Em relação ao tipo de solo, quatro preferem solos siliciosos, quatro são de solos
neutros, três são dos básicos e três são indiferentes edáficas.

Quadro V - Características ecológicas

Espécie Habitat Tipo de solo
Epipaetis /usitaniea Vários Solos siliciosos
Cepha/anthera /ongifolia Locais sombrios e húmidos Indiferente edáfica, subnitrófilo

Limodorum abortivum Locais sombrios, florestados Solos básicos ou neutros
Neotinia maeu/ata Locais húmidos e sombrios Solos neutros e siliciosos
Orehis papilionaeea Locais frescos próximo de Solos neutros e básicos

ribeiras
Orehis morio subsp. morio Locais frescos próximo de Indiferente edáfica

ribeiras
Orehis champagneuxii Locais frescos e sombrios Solos neutros, siliciosos e básico

de textura argilosa
Orehis eoriophora Locais húmidos Solos siliciosos
Serapias eordigera Locais frescos, húmidos, Solos siliciosos, areno-Iimosos

ruderais
Serapias lingua Locais frescos, húmidas, Solos siliciosos, areno-limosos,

ruderais por vezes, argilosos
Serapias perez-chlscanoi Locais frescos temporariamente Indiferente edáfica

encharcados

Ophrys lutea Locais xéricos Solos básicos, subnitrófilos
Ophrys tenthredinifera Locais xéricos Solos neutros e básicos
Ophrys apifera Locais frescos temporariamente Solos básicos, subnitrófilos

encharcados

I

Para uma melhor leitura, o Quadro VI apresenta os locais herborizados e os respecti-
vos agrupamentos vegetais onde foram encontradas as orquídeas.
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Quadro VI - Enquadramento geográfico e fitossocio1ógico das Orchidaceae herborizadas

Espécie Locais herborizados Agrupamento vegetal (alt. med.)

Epipacüs lusitanica Guadalupe Asparago aphylli-Quercetum suberis (400 e 4 10m)
Phillyreo angustifoliae-Arbutetum unedonis (350 m)
Comunidade de Cistus monspeliensis (390 m)
Pimpinello villosae-Origanetum virentis (400 m)

VaIverde Asparago aphylli-Quercetum suberis (220 m)

Monte do Passareiro Erico umbellatae-Ulicetum welwitschiani (320 m)

Serra do Conde Arbuto unedonis-Quercetum pyrenaicae (430 m)

Castelo do Giraldo Asparago aphylli-Quercetum suberis (330 m)
Erico australis-Cistetum populifolii (330 m)
Comunidade de Halimium verticillatum (330 m)

Monte do Lobisomem Halimio ocymoidis-Ericetum umbellatae (250 m)
Pimpinello villosae-Origanetum virentis (240 m)
Asparago aphylli-Calicotometum villosae (350 e 360 m)

Seninha Phlomido Iychnitidis-Brachypodietum phoenicoidis (360 m)

Cephalanthera longifolia Palacete dos Monges Asparago aphylli-Quercetum suberis (340 m)
Retamo sphaerocarpae-Cytisetum bourgaei (340 m)

Casas Altas Asparago aphylli-Quercetum suberis (300 m)

Limodorum abortivum Guadalupe Asparago aphylti-Quercetum suberis (380 e 400 m)

Valverde Asparago aphylli-Quercetum suberis (220 m)

Monte do Passareiro Erico umbe/latae-Ulicetum welwitschiani (320 m)

Castelo do Giraldo Asparago aphylli-Quercetum suberis (330 m)

Nogueirinha Asparago aphylli-Quercetum suberis (330 m)

Monte do Lobisomem Halimio ocymoidis-Ericetum umbellatae (250 m)

Neotinia maeulata Valverde Comunidade de Cistus salvifolius (200 m)

Casas Altas Asparago aphylli-Quercetum suberis (300 m)

Seninha Asparago ophylli-Calicotometum villosae (350 m)
Phlomido lychnitidis-Brachypodietum phoenicoidis (340, 360 m)

Castelo do Giraldo Asparago aphylli-Quercetum suberis (330 m)

Monte do Lobisomem Halimio ocymoidis-Ericetum umbellatae (250 m)
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Orchis papilionacea Ribeira Nova Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae (340 m)

Orchis morio subsp. Guadalupe Trifolio cherleri- Taeniatheretum capitis-medusae (270 m)
morio

Barragem do Barrocal Trifolio fragiferi-Cynodontetum dactyli (190 m)

Orchis champagneuxii Guadalupe Peribal/io minutae-Airopsietum tene/lae (300 m)

Ribeira Nova Trifolietum subterranei-Poetum bulbosae (340 m)

Orchis coriophora Nogueirinha Asparago aphylli-Quercetum suberis (330 m)

Serapias cordigera Ribeira Nova Trifolio fragiferi-Cynodontetum dacty/i (340 m)

Seninha Medicagini rigidulae-Aegilopetum geniculatae (340 m)

Castelo do Giraldo Erico australis-Cistetum populifolii (330 m)

Serapias lingua Guadalupe Asparago aphyll i-Quercetum suberis (310m)

Monte do Passareiro Erico umbellatae-Ulicetum welwitschiani (320 m)

Seninha Medicagini rigidulae-Aegilopetum geniculatae (340 m)

Ribeira Nova Loto subbijlori-Chaetopogonetumfmciculati (340 m)
Trifolio fragiferi-Cynodontetum dactyli (340 m)
Juncetum rugoso-effusi (340 m)
Trifolio resupinati-Caricetum chaetophy/lae (340 m)

Ribeira das Alcáçovas Phlomido lychnitidis-Brachypodietum phoenicoidis (140 m)
Periballio minutae-Airopsietum tenellae (140 m)

Serapias perez-chlscanoi Guadalupe Trifolietum subterranei-Poetum bulbosae (350 m)

Ribeira Nova Loto subbiflori-Chaetopogonetum fasciculaü (340 m)
Trifolio fragiferi-Cynodontetum dactyli (340 m)

Ophrys lutea Seninha Medicagini rigidulae-Aegilopetum geniculatae (340 m)

Ophrys tenthredinifera Seninha Lonicera hispanicae-Quercetum rotundifoliae (370 m)
Asparago aphylli-Calicotometum villosae (350 e 360m)
Phlomido Iychinitidis-Brachypodietum phoenicoidis (340 m)

Nogueirinha Lonicero hispanicae-Rubetum ulmifolii (360 m)
Medicagini rigidulae-Aegilopetum geniculatae (360 m)

Ophrys apifera Valverde Loto subbijlori-Chaetopogonetumfasciculati (320 m)

Seninha Asparago aphylli-Caiicotometum villosae (360 m)
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Distribuição fito geográfica
No Quadro VII apresentam-se as distribuições fitogeográficas dos autores que, do

nosso ponto de vista, são mais importantes.

Quadro VII - Enquadramento fitogeográfico

PEREIRA PÉREZ- VALDÉSelal. TUTlN et al.
COUTINHO CHISCANO el ai.

(193 I) (1991) (1987) (1991)

Epipactis lusitaniea ? ? ? ?
Cephalanthera longifolia Trás-os-Montes, Eurásia e maior Europa excpt. extremo N, Europeia

Minho, ao Alent. lit parte da Europa NW de África, C, E, e
SWdaÁsia

Limodorum abortivum Estrem., Alent. litoral e Mediterrâneo e S Mediterrâneo Europeia
AIgarve Europa

Neotinia maeu/ata Beira Estrem. e Alent. Mediterrâneo Mediterrâneo e Mediterrânica
litoral Macaronésia

Orehis papilionaeea Beira litoral, Estrem. e Mediterrâneo e S. Mediterrâneo Medi terrânica
Alent. Europa

Orehis morio Trás-os-Montes ao Eurasiática, maior Península Ibérica e SE" Europeia
AIgarve parte de Europa e França

NW de África

Orehis ehampagneuxii Trás-os-Montes ao P. Ibérica, excpt. N P. Ibérica, SE de França Mediterrânica
AIgarve eNW

Orehis eoriophora Trás-os-Montes ao Toda Europa excpt. Europa, N de África, SW Europeia
Algarve países escand. e da Ásia

ilhas britânicas

Serapias eordigera Trás-os-Montes ao Mediterrâneo e S e W da Europa, NW de Mediterrânica
Algarve Açores África, Açores

Serapias língua Trás-os-Montes ao Mediterrâneo SW de França, Mediterrânica
Algarve Mediterrâneo

Serapias perez-chiscanoi ? Península Ibérica ? ?

Ophrys /utea Centro e Sul Circum - SW França; Mediterrâneo Mediterrânica
Mediterrâneo

Ophrys temhredinifera Centro e Sul Mediterrâneo Mediterrâneo Mediterrânica

Ophrys apifera Centro e Sul Eurásia meridional W Europa; Mediterrâneo Europeia

COUTINHO (1939) fez a distribuição para Portugal Continental, TUTIN et aI. (1991)
para a Europa e os restantes autores, para Europa, Ásia e África (PÉREZ-CHISCANO et ai.
1991, VALDÉS etal., 1987).

Conclusões

Apesar de neste trabalho não se ter procedido a um levantamento exaustivo na serra de
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Monfurado, foi possível verificar a existência de sete géneros diferentes da família
Orchidaceae.

Numa avaliação preliminar da situação actual, constatamos que existem dois factores
negativos que provocam ou aceleram a destruição e a degradação dos ecossistemas naturais
que importa realçar.
I - Sistema agro-silvo-pastoril:

a) Florestação não adequada (eucaliptal e pinhal);
b) Incêndios (queimas de matos e fogos ocasionais e intencionais);
c) Pastorícia (sobrepastoreio);
d) Agricultura (práticas agrícolas não adequadas).

2 - Encontros com a natureza:
a) Pisoteio;
b) Arranque de plantas;
c) Lixo;
d) Veículos motorizados.

Assim, afectadas pela actividade directa ou indirecta do Homem, as orquídeas têm, em•
alguns casos, vindo a desaparecer (Serapias perez-chiscanoi), e noutros, verifica-se um em-
pobrecimento das populações (Serapias lingua, Serapias cordigera).

Apesar das dificuldades que representa proteger uma espécie num meio humanizado,
sujeito a agressões constantes, é possível assegurar a sobrevivência das orquídeas e do habitat
onde se integram. Daí a necessidade de se criar um plano que assegure a protecção e a conser-
vação de algumas regiões da serra de Monfurado e que poderia englobar, entre outras, as
seguintes medidas:
I) Proceder à delimitação de pequenas reservas florísticas;
2) Estabelecer planos de protecção restritos às áreas de ocorrência dos espécimes pouco

vulgares ou raros;
3) Desencorajar o acesso, com colocação de obstáculos (troncos e pedras);
4) Fomentar o desenvolvimento e a polinização das espécies;
5) Estabelecer um plano de prevenção e combate a incêndios nas áreas a proteger;
6) Promover acções de recuperação de sobreirais (Asparago aphylli-Quercetum suberis) e

de azinhais (Myrto communis-Quercetum rotundifoliae).

É urgente preservar, e é importante lembrar que nenhum pretexto é suficiente válido
para arrancar uma orquídea.
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Vegetação da lagoa de Cufada (Guiné-Bissau): uma aproxi-
mação fitos sociológica

Luís Catarmo", Maria Cristina Duarte" & I1ídio Moreira"

RESUMO: A lagoa de Cufada, no Sul da Guiné-Bissau, é a maior de três massas de
água que dão nome ao Parque Natural das Lagoas de Cufada. Para o estudo da sua
vegetação foram efectuados, em Maio de 1998,92 levantamentos fitoecológicos ao longo
de transectos nos três maiores braços da lagoa, tendo sido recenseado um total de 41
espécies de plantas vasculares. A água é pouco transparente, tem pH e condutividade
muito baixos e teores de oxigénio dissolvido moderadamente reduzidos. A profundidade
da água é pequena, mas apresenta consideráveis variações sazonais. A vegetação revela
uma zonação bastante nítida, com a parte central desprovida de plantas superiores e
faixas de vegetação aproximadamente concêntricas. A análise dos elementos recolhidos
e a sua comparação com trabalhos de carácter fitossociológico realizados em habitats
africanos semelhantes permitiu uma primeira abordagem à classificação fitossociológica
das comunidades vegetais da lagoa de Cufada.

Palavras chave: África Ocidental, fitossociologia, vegetação aquática, TWINSPAN.

ABSTRACT: Vegetation ofthe Cufada Lagoon (Guinea-Bissau): a phytossociological
approach.
The Cufada lagoon, in the South of Guinea-Bissau, is the biggest ofthree water bodies,
which give the name to the Cufada Lagoons Natural Park. To study the vegetation ofthis
lagoon, 92 phytoecological samples were performed in May 1998, along transects in the
three main arms of the lagoon, in which have been found 41 vascular plant species. The
water in the Cufada lagoon has low transparency, very low pH and conductivity and
moderately reduced dissolved oxygen levels. The water deepness is low but showing
great seasonal variations. The vegetation at the lagoon exhibits a well-defined zonation,
with the central part unprovided of higher plants and vegetation belts nearly concentric.
The analysis ofthe data collected at the lagoon and his comparison with phytossociological
works carried out in similar African habitats allows a first approach to the
phytossociological classification ofthese communities.
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•• Departamento de Protecção das Plantas e de Fitoecologia, Instituto Superior de Agronomia, Tapada da Ajuda
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Introdução

O futuro Parque Natural das Lagoas de Cufada ocupa uma área de cerca de 70 000 ha
no Sul da Guiné-Bissau. No âmbito dos estudos para elaboração do Plano de Ordenamento e
Gestão do Parque, que decorrem desde 1995, cabe ao Centro de Botânica do I1CT a caracte-
rização da flora e da vegetação locais.

São três as lagoas que integram esta área protegida: a lagoa de Cufada, com cerca de
190 ha de área na época das chuvas, a lagoa de Bionrá, com 13 ha, e a lagoa de Bedasse, com
9 ha. Sendo as maiores massas de água doce permanentes a nível regional, têm um elevado
valor ecológico, nomeadamente para a avifauna migratória. A lagoa de Cufada é também de
importância crucial para as populações locais, pelos seus recursos piscícolas.

O clima na região é subguineense de influência costeira, com pequenas amplitudes
térmicas e temperatura média anual de 26°C. A pluviosidade média anual de 2200 mm, embo-
ra elevada, concentra-se numa estação chuvosa relativamente curta, em geral de Junho a No-
vembro. As águas pluviais constituem a principal fonte de alimentação destas lagoas, o que
origina acentuadas oscilações sazonais na profundidade da água, desde valores máximos após
a época das chuvas, em Novembro - Dezembro, até valores mínimos no final da estação seca,
em Maio - Junho. As lagoas de Bedasse e de Bionrá diminuem consideravelmente de área na
estação seca, ficando em alguns anos reduzidas a pequenos charcos.

A ecologia da vegetação da lagoa de Cufada foi abordada em CATARINO et ai. (em
publicação) e um primeiro estudo sobre as suas comunidades de plantas aquáticas e da lagoa
de Bedasse foi divulgado pelos mesmos autores em 1998.

Embora não sejam abundantes os estudos fitossociológicos em ecossistemas africanos
de água doce, à semelhança do que se verifica relativamente a outros tipos de ecossistemas
(DUARTE et ai., 1999), o carácter azonal da vegetação aquática facilita uma análise compa-
rativa entre ecossistemas congéneres, mesmo que geograficamente afastados.

Partindo da análise de levantamentos efectuados na lagoa de Cufada e sua comparação
com trabalhos de carácter fitossociológico realizados em habitats africanos semelhantes, apre-
senta-se uma primeira aproximação fitossociológica às suas comunidades.

Material e métodos

Para o estudo da vegetação da lagoa de Cufada foram realizados, em Maio de 1998, no
fim da estação seca, 92 levantamentos fitoecológicos, distribuídos em intervalos de cerca de
100 metros ao longo de nove transectos nos três principais braços da lagoa (A, B e C na Fig.
1). Em cada braço foram feitos três transectos, um longitudinal (AO, BOe CO) e dois transver-
sais, um na fronteira da zona colonizada por macrófitos enraizados (A I, B I e C I) e outro
distando do anterior cerca de 300 m para o centro da lagoa (A2, B2 e C2).

Em cada levantamento foi avaliada a cobertura total de plantas, em percentagem, bem
como a cobertura de cada espécie presente, na escala de BRAUN-BLANQUET (1979): +
(cobertura muito fraca), 1 (cobertura:::5%), 2 (cobertura 62:25%), 3 (cobertura 262:50%),4
(cobertura 512:75%) 5 (cobertura >75%). A identificação das espécies foi baseada em
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HEPPER (1963; 1968-72), HUTCHINSON & DALZIEL (1954-58) e VANDEN BERGEN
(1988) e apoiada pela comparação com exemplares do herbário do Centro de Botânica (USC).
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Figura 1 - Lagoa de Cufada

Ao longo dos transectos foram medidas as seguintes variáveis ambientais da água: pH,
condutividade, oxigénio dissolvido (medição subsuperficial com um aparelho WTW MultiLine
P4), transparência (com disco de Secchi) e profundidade (com uma vara graduada). Os dados
referentes à abundância das espécies por inventário foram dispostos numa matriz e analisados
com o programa TWINSPAN (HILL, 1979).

Resultados

Caracterização físico-química da lagoa de Cufada

As variáveis físico-químicas da água, medidas nas duas estações climáticas, são apre-
sentadas no Quadro L A condutividade bastante baixa revela uma água com baixo teor de iões
dissolvidos e um meio oligotrófico ou distrófico (WETZEL, 1993). Os valores de pH são
também bastante baixos, o que se pode atribuir aos ferralsolos e plintossolos, de reacção
ácida, predominantes na bacia que drena para a lagoa.

A profundidade e a transparência da água exibem as maiores variações sazonais. Com
uma profundidade máxima de 2,2 m no fim da estação das chuvas e de 1,2 m no fim da
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estação seca, a lagoa de Cufada é uma massa de água lêntica, sem estratificação térmica
vertical.

Quadro I -Variáveis físico-químicas da água na lagoa de Cufada, registadas na época das
chuvas de 1997 e na época seca de 1998

pH Condut. Temper. O2 dissolvo Transp. Profundo

(IlS.cm-l) (0C) (rng.l') Secchi (m) (m)

1 Média± .
5,6±0,3 17±1 29,3±0,9 4,2±1,1 0,9±0,3 1,5±0,3

9 desvio padrão

9 mínimo-máximo (4,4-6,0) (15-19) (27,7-31,0) (1,9-5,7) (0,4-1,4) (0,9-2,2)
7

1 Média+
4,9±0,3 24±6 31,7±0,8 3,5±1,8 0,3±0,1 0,6±0,2

9 desvio padrão

9 mínimo-máximo (4,5-5,6) (16-33) (30,0-33,4) (1,1-6,6) (0,2-0,5) (0,0-1,2)
8

A transparência da água, sem nunca ser elevada devido, possivelmente, à presença em
suspensão de partículas argilosas finas cuja sedimentação é dificultada pela acidez da água,
diminuiu cerca de 60 em, quase dois terços, da estação das chuvas para a estação seca. Apesar
de a renovação da água na estação das chuvas levar a prever uma menor transparência, em
consequência da maior agitação, o aumento da concentração de partículas em suspensão, que
se verifica na estação seca, explicará esta diminuição.

O oxigénio dissolvido apresenta valores moderadamente baixos, comuns em massas
de água lênticas tropicais, enquanto a temperatura reflecte o clima tropical da região, com
reduzidas amplitudes térmicas (BEADLE, 1974; JOHN, 1986).

Flora e vegetação
No total foram recenseadas 41 espécies de plantas vasculares na lagoa de Cufada,

cujas características se resumem no Quadro lI.
Na distribuição das espécies de macrófitos por hábitos, predominam as emergentes

com 28 espécies. Há ainda quatro espécies de macrófitos flutuantes e quatro enraizados de
folhas flutuantes. De notar é a presença de cinco espécies de arbustos e a ausência de plantas
submersas. O número de espécies recenseadas por inventário foi, em geral, pequeno, frequen-
temente uma ou duas espécies apenas, sendo nove o número máximo.

Quanto à distribuição das espécies por famílias, I I são de Gramíneas, seis de
Leguminosas, quatro de Ciperáceas e três de Lentibulariáceas. Seguem-se, com duas espéci-
es, as Ninfaeáceas e Rubiáceas e um conjuntode l3 famílias com uma espécie cada.

Apenas duas espécies se podem considerar muito frequentes: Oryza longistaminata e
Nymphaea lotus, com frequências relativas de 58,7 e 48,9 %, respectivamente. Com valores
entre 10 e 30% foram encontradas três espécies (Nymphaea micrantha, Vigna paludosa e
Utricularia stellaris) e entre 5 e 10 %, quatro (Anthocleista procera, Fuirena ciliaris, Ludwigia
leptocarpa e Schoenoplectus junceus). Cerca de metade das espécies inventariadas podem
considerar-se raras na lagoa.
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Quadro 11- Caracterização das espécies inventariadas na lagoa de Cufada. Hab = hábito: EM -
emergente; FF _ enraizada de folhas flutuantes; FL - flutuante; Arb - arbusto. TB = Tipos biológicos de Raunkier:
Cam _ Caméfito; Fan _ Fanerófitq; Geo - Geófito; Hei - Helófito; Hem - Hemicriptófito; Hidr - Hidrófito; Ter -
Terófito. Cor = corologia: AT _africana tropical; ANT - afro-neotropical; AA - anfi-atlântica; GL - guineense litoral;
PAL _paleotropical; PAN _pantropical; SGC - subguineense congolesa; S - sudanesa; SZ - sudano zambezíaca. FR
/ Cob máx = frequência relativa (%) / Cobertura máxima (escala de Braun-Blanquet) por braço. FRg = frequência
relativa global (%)

Espécie Família Hab TB Cor FR / Cob máx FRg
Braço

A B C
A eschynomene afrasp ero J. Léonard Leguminosae EM Ter AT 4/+ O O 1,1

Atstonia congensis Engl. Apocynaceae Arb Fan SGC 4/+ O O 1,1

A/ternan/hera sessilis (L.) R. Br. A m aranth aceae EM Ter PAN 4/+ O O 1,1

Andropogon ch in ensis (Nces) Merr. Gramineae EM Geo PAL O O 3/1 1,1

Aniseia mar/inicensis (Jacq.) Choisy Convolvulaceae EM Hei PAN 4/+ 3/+ 7/1 4,3

Anlhocleista procera Lepr. ex Bureau Loganiaceae Arb Fan GL 4/.+ 11/1 O 5,4

Azolla pinna/a R. Br. var. pinnata Azo/laceae FL Ter PAL 7/+ O O 2,2

Cro/alaria goreensis Gu ill. & Perr. Legu m inosae EM Hem S 4/1 O O 1,1

Cyperus p ectín atus (Nees) Merr. Cyperaceae EM Hei AT 4/1 O O 2,2

Eleocharis dulcis (Burm. f.) Henschel Cyperaceae EM Geo PAL 4/5 6/5 7.12 1,1

Ficus tricnop oda Bakcr Moraceae Arb Fan AT 11/3 O 3/1 2,2

Fu iren a ciliaris (L.) Roxb. Cyperaceae EM Ter PAL O 3/1 7/1 5,4

Cteníu m .sp. Gramineae EM Geo O O 7/4 4,3

Digi/aria sp. Gramineae EM Ter O O 7/3 3,3

Heliotropíum b aclei DC. & A. DC Boraginaceae EM Ter AT O O 3/1 1,1

Hyparrhenia sp. Gramineae EM Geo O O 3/2 1,1

lm p erata cyíí ndrica (L.) Raeusch. Gramineae EM Geo AT O 3/1 O 1,1

Kotschy a ochrea/a (Taub.) Dewit & Duvign. Legu mínos ae EM Hei SGC O O 3/+ 1,1

Leersia hexandra Sw. Gramineae EM Ter PAL I 1/3 O 3/3 4,3

Lu dwigia leplOcarpa (Nutt.) Hara Onagraceae FF Cam AT 7/2 14/1 7/3 9,8

varolept o carp a
Melochia m elissifolia Benth. Stercuíiaceae EM Geo ANT O O 3/2 1,1

Microtrichia p erro tetil DC. Composi/ae EM Ter AT O O 7/1 2,2

Morelia senegalensis A. Rich. ex DC. Rubiaceae Arb Fan SGC O 3/1 O 1,1

Nymphaea lotus L. Nymphaeaeeae FF Hidr PAL 48/4 54/4 43/4 48,9

Nymphaea m ícr a nth a Gu ill. & Perr. Nymphaeaceae FF Hidr AT 11/3 26/3 O 13

Nymphoides indica (L.) Kuntze Menianthaceae FF Hidr' AT 4/+ O O 1,1

Oryza longis/amina/a A. Chev. & Roehr. Gramineae EM Hei AT 67/5 57/5 53/5 58,7

Panicum laxum Sw. Gramineae EM Ter . 4/+ O O 1,1

Panicum parvifolium Lam. Gramineae EM Cam ANT 7/4 O 3/1 3,3

Panicum rep ens L. Gramineae EM Cam PAN O O 3/4 1,1

Pt ero carp us san/alinoides L'Hér. ex DC. Leguminosae Arb Fan AA O O 3/1 1,1

Schoenopleclus junceus (W illd.) J. Raynal Cyperaceae EM Ter SZ 11/2 9/3 7/4 8,7

Sesbania pachycarpa DC. Legum inosae EM Ter S O O 10/1 3,3

Solen ostem on mon ostachyus (P. Beauv.) Labiatae EM Ter SZ O 3/+ O 1,1

Spermacoce quadrisulcata (Bremek.) Verdc. Rubiaceae EM Ter AT O O 3/1 1,1

Thelypteris strí ata (Schumach.) Schelpe Thelypleridaceae EM Hei AT 4/3 O 7/3 3,3

Utricularia benjaminiana Oliv. Len/ibulariaceae FL Hidr ANT O O 3/+ 1,1

Utricularíu gibba L. Lentibulariaceae FL Hidr PAN 7/+ O 3/+ 3,3

Utricularia stellaris L. f. Lenubulartaceoe FL Hidr PAL 30/1 29/1 23/1 27,2

Vetiveria nigritan a (Benth.) Stapf Gramineae EM Hei PAL 4/1 O 3/1 2,2

Vigna paludosa Milne-Redh. Legum inosae EM Hidr GL 15/2 17/1 10/1 14,1

Espécies por braço da lagoa 24 14 28

Total de espécies 41

* espécie originária da América tropical, naturalizada na África Ocidental.
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Na repartição das espécies pelos tipos biológicos de Raunkier (Figura 2), verifica-se
um predomínio de terófitos, as herbáceas anuais, com quase um terço das espécies, seguindo-
se os hidrófitos, geófitos e helófitos. Refira-se, no entanto, que as espécies mais frequentes
são helófitos (O. longistaminatay e hidrófitos (N. lotus, U stelaris, V.paludosa e N. micrantha).

T erófitos (13) Cat~fitos (3)

Geófitos(6)

Hidrófitos(7) "<, Helófitos(6)
Hemicriptófitos (I)

Figura 2 - Repartição das espécies inventariadas por tipos biológicos

A corologia das espécies que compõem a flora da lagoa de Cufada (Quadro III) reflec-
te o carácter azonal da vegetação aquática. A grande maioria das espécies apresenta um largo
espectro territorial, sendo 28 de larga distribuição (africanas tropicais, afro-neotropicais,
anfiatlânticas, paleotropicais e pantropicais), enquanto apenas nove têm uma área de distri-
buição restrita às regiões Guineense litoral, Subguineense-congolesa, Sudanesa ou Sudano-
zambezíaca.

Quadro lU - Corologia das espécies inventariadas (nãosãoconsideradasasespéciesincompletamente
identificadasnema introduzida)

xegioes N° Esp. % Regiões N° Esp. %

Africana tropical 12 32 Pantropical 4 11
Afro-neotropical 3 8 Subguineense-congolesa 3 8
Anfiatlântica 1 3 Sudanesa 2 5
Guineense litoral 2 5 Sudano-zambezíaca 2 5
Paleotropical 8 22

Fitossociologia da lagoa deCufada
A interpretação dos resultados da análise numérica, efectuada com o programa

TWINSPAN, sugeriu a presença de seis agrupamentos vegetais distintos na lagoa de Cufada
que reflectem uma clara relação da vegetação com a profundidade da água. Dois dos agrupa-
mentos, perfazendo um total de 44 levantamentos, incluem-se na vegetação aquática (Qua-
dros IV e V); três agrupamentos, com 11, 31 e 3 levantamentos, inserem-se na vegetação
semiaquática de transição entre os meios aquático e terrestre (Quadros VI a VIII). Um sexto
grupo, incluindo apenas três levantamentos, apresenta uma elevada heterogeneidade florística,
correspondendo, provavelmente, a tipos de vegetação insuficientemente amostrados, pelo que
não irá merecer particular atenção.

Na Figura 3 está representado um perfil da vegetação da lagoa, mostrando a disposição
espacial dos tipos de vegetação a seguir considerados.
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r J_T J_ J "1- r _1. 1.:stel_1
Anthocleista procera Ficus trichopoda Ludvvigialeplocarpa Nymphaea micrarrtha Schcencptectus junceus Vigna paludosa

Nível da água: - - - -- estação das chuvas; •••.... estação seca

Figura 3 - Perfil de vegetação da lagoa de Cufada. A - comunidadesdeNymphaea lotus e Utricularia
stellaris (Quadro IV); B - comunidades de Nymphaea tatus e Nymphaea micrantha (Quadro V); C -
comunidades dominadas por Oryza longistaminata (Quadro VI); D - comunidades extremes de Oryza
longistaminata (Quadro VII); E - comunidades de Eleocharis dulcis (Quadro VIII).

I - Vegetação aquática
A vegetação aquática ocupa a faixa interior da lagoa onde a profundidade é maior.

Devido à baixa transparência da água, predominam os hidrófitos enraizados de folhas flutuantes
e os flutuantes - Nymphaea lotus e Utricularia stellaris, respectivamente (Quadro IV). De
notar a ausência de espécies de hidrófitos submersos, justificável pela baixa transparência da
água durante todo o ano.

Quadro IV - Comunidades de Nymphaea lotus e Utricularia stellaris*

,
NU N _ N NInventários" ' .- ~Ô NV) - t"- O~ ~~ ~SN '" '" - - r-;" ~f ~~ 'O '" 'O '1 ";' '" N '1 '1060 ON ON ~O:l - o NN 6 ~ ~ 6 o N<t:C!lU <t:C!I C!lU <t:C!I C!lU C!I U C!I U U U

Profundidade(em) 45-90 40-90 45-60 40-80 60-80 40-55 50 50 60 45 85 70 65 25
Coberturatotal(%) 60-80 30-50 20-25 50-60 40-50 60-70 60 80 70 70 80 70 70 40
N°espéciesporinventário 2 I I I 2 2 2 4 2 3 3 3 3 2

Áreaamostrada(m2) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Espéciesdominantes

Nymphaea /otus 4 3 2 4 3 4 4 4 3 4 .4 4 I 2
Utricu/aria stellaris I I I I + I I I

Outrasespécies
Oryza /ongistaminata 1 3 I + I 4 2

Utricularia benjaminiana +
Eleocharis dulcis I

* - Nestatabelae seguintes,os inventárioscomo mesmoelencoe abundânciassãoincluídosna mesmacoluna.

Nalguns locais de menor profundidade ocorrem espécies enraizadas que não suportam
água profunda, como Nymphaea micrantha, Nymphoides indica e Vigna paludosa (Quadro V).

133



Estes dois tipos de vegetação incluem-se, provavelmente, na associação Utriculario-
Nymphaetum (Lebrun 1947) Léonard 1950 com Nymphaea lotus e Utricularia stellaris, sintaxa
da aliança Nymphaeion loti Lebrun 1947, que se distingue pela presença de hidrófitos com
folhas e inflorescências flutuantes ou ligeiramente emergentes, caso dos géneros Nymphaea e
Nymphoides. Esta aliança inclui-se na ordem Nymphaeetalia loti Lebrun 1947, correspondente
à vegetação aquática de águas doces das regiões paleotropicais e paleosubtropicais (LEBRUN
1947), caracterizada pela presença de várias espécies de Nymphaea, e na classe Potametea
Tüxen & Preising 1942, que agrupa os sintaxa dominados por espécies aquáticas enraizadas.

Quadro V - Comunidades de Nymphaea lotus e Nymphaea micrantha .

Inventários ~ o--:"'1 <r) "f 'D t- a- M « -r
- o o < o o o o N~co CO CO CO CO CO CO < CO

Profundidade(em) 55/60 45/50 60 50 50 40 40 30 45 50
Coberturatotal(%) 50/60 50/55 60 50 50 60 70 60 70 80
N° espéciespor inventário 3 2 4 2 2 3 4 4 8 7
Áreaamostrada(m2) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Espéciesdominantes
Nymphaea lotus 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4
Nymphaea micrantha I 2 2 3 3 2 2 2 3 2

Hidrófitose terófitos
flutuantes

Utricularia stellaris I I + I I I
Nymphoides indica +
Utricularia gibba +
Vigna paludosa I I
Azolla pinnata +

Outrasespécies
Oryza longistaminata 1 3 2 I 1
Eleocharis dulcis 1
Fuirena ciliaris 1
Ludwigia leptocarpa I

Comunidades de Nymphaea lotus e Utricularia stellaris, embora algumas com maior
diversidade de hidrófitos do que as que ocorrem na lagoa de Cufada, foram assinaladas para
o Congo Belga (actual República Democrática do Congo), o Ruanda e o Burundi (LEBRUN,
1947; GERMAIN, 1952; SCHMITZ, 1963, 1988; REEKMANS, 1982; APEMA, 1994).

Todavia, atendendo a que a vegetação das zonas de menor profundidade se diferencia
pela presença de Nymphaea micrantha (Quadro V), sugere-se que possa corresponder a uma
variação da associação típica ou até mesmo a uma associação distinta, facto corroborado pela
análise numérica efectuada. Anote-se que o elenco florístico deste grupo apresenta algumas
analogias com a Utriculario stellaris - Nymphoidetum indicae, associação estabelecida por
VANDEN BERGEN (1997) ao analisar os agrupamentos de hidrófitos presentes em massas
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de água de reduzida profundidade nas planícies aluviais do Baixo Casamansa (Senegal) onde,
para além das espécies características (U. stellaris e Nymphoides indica), ocorrem Nymphaea
micrantha e N. lotus.

Relativamente à distribuição geográfica das espécies presentes nestas comunidades
aquáticas da lagoa de Cufada, é saliente a dominância das paleotropicais e tropicais africanas.

11- Vegetação semiaquática
Em locais de,menor profundidade, a vegetação aquática, dominada por hidrófitos de

folhas flutuantes, é substituída progressivamente por comunidades de plantas emergentes,entre
as quais se destaca a presença de Oryza longistaminata (Quadro VI), acompanhada por um
elevado número de espécies como Schoenoplectus junceus, Ludwigia leptocarpa, Vigna
paludosa e Leersia hexandra.

A vegetação semiaquática de zonas temporariamente inundáveis da África tropical e
subtropical, que inclui formações herbáceas, maioritariamente compostas por gramíneas e
ciperáceas, mas onde podem ainda surgir elementos lenhosos, foi incluída por LEBRUN
(1947) na ordem Papyretalia da classe Phragmitetea Tüxen & Preising 1942. A ocorrência de
Leersia hexandra e Thelypteris striata, espécies características desta ordem (MANDANGO
& NDJELE 1986), em alguns dos levantamentos deste grupo, leva a sugerir a sua inclusão
neste sintaxa.

Entre as várias alianças desta ordem, que reflectem, fundamentalmente, a profundidade
da massa de água e o tempo de submersão da vegetação, as comunidades presentes integram-
se, possivelmente, na aliança Magnocyperion divitis (Lebrun 1947) nom. mut., que inclui a
vegetação paludícola de águas pouco profundas da África tropical e subtropical.

São várias as associações que têm sido propostas para agrupar a vegetação caracterizada
e, em geral, largamente dominada, por espécies de Oryza, sendo de assinalar que os problemas
taxonómicos que se verificam neste género dificultam a análise comparativa de estudos
efectuados sobre estas comunidades.

GERMAIN (1952) estabeleceu, para a República Democrática do Congo, a Oryzo-
Asteracanthetum, associação que encontrou em locais de profundidade entre os 0,1 e os 0,5
m. Embora na publicação original se aponte O. barthii A. Chev. como a espécie em causa,
REEKMANS (1982) refere tratar-se, provavelmente, de O. longistaminata. Para incluir as
comunidades dominadas por Oryza brachyantha A. Chev. & Roehrich, presentes em massas
de água da zona oriental do Senegal, VANDEN BERGHEN (1990) cria o Oryzetum
brachyanthae, embora relativamente à zona meridional (Baixo Casamansa) refira, com pouco
pormenor, a presença de formações de Oryza barthii (VANDEN BERGEN, 1997). Também
SCHMITZ (1963) menciona para o Katanga (República Democrática do Congo), embora
sem detalhe, a presença de agrupamentos dominados pela mesma espécie.

Relativamente à comunidade apresentada no Quadro VI, o elenco florístico que a ca-
racteriza não aconselha o enquadramento fitos sociológico em qualquer dos sintaxa descritos
na bibliografia disponível. Surgindo na transição entre a faixa anterior, dominada por N. lotus
e U. stellaris, e a faixa seguinte de comunidades quase extremes de Oryza longistaminata
(Quadro VII), este agrupamento é floristicamente mais diversificado que os adjacentes, apre-
sentando em média um maior número de espécies por inventário. Salienta-se, ainda, a presen-
ça de fanerófitos hidrófilos típicos de florestas de terrenos inundáveis, como Anthocleista
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procera, Morelia senegalensis e, com considerável abundância, Ficus trichopoda. As espéci-
es afrotropicais e paleotropicais são em maior número, seguidas das pantropicais.

Quadro VI - Comunidades dominadas por Oryza longistaminata

- 00Inventários V"l t-- 00 0\ ":' '9 'D '9 'TN o o o o - - o - 6~ -< -< -< ~ ~ ~ -< -< U U
Profundidade (em) 25 40 20 O 30 30 40 60 40 40 40
Cobertura total (%) 80 100 100 100 80 100 100 100 100 100 100
N° espécies por inventário 4 5 5 4 5 7 5 7 9 8 5
Área amostrada (m2) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Espécies dominantes
Oryza longistaminata 4 2 4 5 4 4 5 2 4 2
Schoenoplectus junceus I 1 2 3 I 2 2 4
Ludwigia leptocarpa 1 I 1 I 2 I 3 3
Vigna paludosa + 1 I 1 1 2 I 1 1
Leersia hexandra 1 3 2 3

Terófitos flutuantes e hidrófitos
Azolla pinnata +
Utricularia stellaris 1
Utricularia gibba + +

Helófitos e psamófitos
Aniseia martinicensis + +
Fuirena ciliaris I 1
Alternanthera sessilis +
Panicum laxum +
Panicum parvifolium 4 1 I
Solenosfemon monostachyus +
Crotalaria goreensis 1
Cyperus pectinatus 1
Thelypteris striata 3 1
Vetiveria nigritana I

Fanerófitos hidrófilos
Anthocleista procera 1 +
Ficus trichopoda 2 3 2
Morelia senegalensis 1

Em zonas periodicamente inundadas (sensivelmente seis meses de alagamento) mas
onde o solo mantém durante todo o ano consideráveis valores de humidade, surgem populações
quase puras de o. longistaminata (Quadro VII), constituindo a faixa exterior da vegetação da
lagoa. De notar a presença de arbustos hidrófilos, embora com menores frequências e coberturas
que anteriormente, e o reduzido número de espécies por inventário. Também nesta comunidade
são as espécies tropicais africanas as mais representativas.
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Quadro VII - Comunidades extremes de Oryza longistaminata

N~
00 .,.. 00___0\---'D ___ t--
'<, 00 ---V"l ___ 'D

o t> o
N o -

Inventários -<-U r-... ~ . V"l No .. 0\ N_lr'lc,oo ~~::::U[:::: U N___"<t ___ M Nr-- .....\O 00 - ":' ~ M - - '( ":'I I o I N o N o o-O-N - --<~Õ\U ~ ~ -< -c -< ~ U U U
Profundidade (em) 0-30 30- 0-20 O O 60 O O 40 30
Cobertura total (%) 100 100 100 100 100 60 100 100 100 100
N° espécies por inventário 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2
Área amostrada (m2

) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Espécie dominante

Oryza longistaminata 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
Fanerófitos hidrófilos

Alstonia congensis +
Anthocleista procera + +
Ficus trichopoda 1
Pterocarpus santalinoides 1

Hidrófitos
Vigna paludosa I

Nymphaea lotus 1
Outras espécies / psamófitos

Aeschynomene afraspera +
Aniseia martinicensis +

Imperata cylindrica 1
Sesbania pachycarpa 1

A situação que ocorre na lagoa de Cufada apresenta algumas semelhanças com a
assinalada por REEKMANS (1982) para o Burundi, onde uma comunidade aquática de
Nymphaea lotus e Utricularia stellaris, entre outras, é envolta, nas zonas com menor
profundidade, por uma faixa dominada por Oryza longistaminata. Este autor salienta o carácter
aquático desta comunidade, pela presença de alguns hidrófitos, o que se verifica também na
lagoa de Cufada, particularmente no relativo ao agrupamento do Quadro VI, e que a distingue
de outras comunidades como as referidas por GERMAIN (1952), que assinala para o Rusizi
(Congo Belga) a associação Oryzo - Asteracanthetum, caracterizada por Oryza barthi (O.
longistaminada, segundo aquele autor) e por espécies tolerantes a longos períodos de secura,
como é o caso de Hygrophila auriculata (=Asteracantha longifolia).

A faixa dominada por Oryza longistaminata é, em alguns locais, interrompida por
manchas de Eleocharis dulcis, constituindo, por vezes, populações puras (Quadro VIII).

O escasso número de inventários não permite uma definição precisa deste agrupamento.
Eventualmente, sugere-se a existência de afinidades com o Eleocharietum dulcis Schmitz
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1963. Esta associação, incluída na aliança Magnocyperion divitis (Lebrun 1947) nom. mut.,
da ordem Papyretalia Lebiun 1947, classe Phragmitetea Tuxen & Preising 1942, foi descrita
para o Katanga (República Democrática do Congo) por SCHMITZ (1963, 1988). Tal como a
comunidade de Oryza longistaminata, este tipo de vegetação ocorre em zonas periodicamente
inundadas, onde os solos se mantêm permanentemente húmidos.

Quadro VIII - Comunidades de Eleocharis dulcis

Inventários o or-- _ -N~ o~co u
Profundidade (em) O 20
Cobertura total (%) 100 100
N° espécies por inventário I 3

Área amostrada (m2) 50 50
Espécie dominante

Eleocharis dulcis 5 2
Outras espécies

Aniseia martinicensis - 1
Panicum repens - 4

Conclusões

Com base nos agrupamentos definidos pelo programa TWINSPAN, distinguiram-se
cinco tipos de vegetação na lagoa de Cufada que revelaram, como seria de esperar, uma
acentuada relação com a profundidade da água e a periodicidade de submersão.

A reduzida transparência da água afigura-se, como referido em CATARINO et al.
(2000), o factor mais relevante na zonação das comunidades vegetais da lagoa, impedindo a
colonização do leito por plantas submersas e condicionando a disposição dos tipos de vegetação.

Do interior para a periferia evidenciaram-se dois grupos de vegetação aquática
dominados por Nymphaea lotus e com a presença frequente de Utricularia stellaris. Nas
zonas de maior profundidade estas espécies são quase exclusivas, enquanto em menores
profundidades surgem ainda Nymphaea micrantha e Oryza longistaminata. Do ponto de vista
fitossociológico, estas comunidades incluem-se na vegetação aquática característica das regiões
tropicais e subtropicais da ordem Nymphaeetalia loti, da classe Potametea.

Na sequência do gradiente de profundidade, e após a faixa dominada por hidrófitos
enraizados de folhas flutuantes, surge uma vegetação caracterizada por espécies emergentes,
nomeadamente Oryza longistaminata, acompanhada por uma elenco florístico algo
diversificado em que se salientam Leersia hexandra, Ludwigia leptocarpa, Schoenoplectus
junceus e Vigna paludosa. Em zonas de menor profundidade Oryza longistaminata ocorre em
populações quase puras. Embora com fraca amostragem, registou-se, no mesmo tipo de habitat,
a presença de comunidades Eleocharis dulcis. A análise destas comunidades herbáceas
semiaquáticas sugere o seu enquadramento fitossociológico na ordem Papyretalia. Esta ordem,
da classe Phragmitetea, distribui-se pela África tropical e subtropical (MULLENDERS, 1954).
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Atendendo à escassez de estudos fitossociológicos sobre os ecossistemas aquáticos
africanos, especialmente se se atender às dimensões deste continente e ao facto de os existentes
se reportarem a regiões geográficas muito localizadas, nomeadamente República Democrática
do Congo, Ruanda, Burundi e Senegal, toma-se difícil a interpretação fitossociológica desta
vegetação. Apesar da, já referida, relativa uniformidade das formações aquáticas, atendendo
ao seu carácter azonal, verificam-se muitas variações relacionadas, entre outras com as
características físicas e químicas das massas de água e certamente com as pressões antrópicas
sobre elas exercidas. Exemplo desta situação são as conclusões de APEMA (1994) que, apenas
para a vegetação aquática da República Democrática do Congo, admite a presença de 17
associações (incluídas em duas classes), integrando 38 sintaxa de ordem inferior
(subassociações, variantes, subvariantes e fácies).

Relativamente às comunidades aquáticas e semiaquáticas da lagoa de Cufada, parece
também haver alguma especificidade, pelo que se julga merecerem a continuação de estudos
no sentido de aquilatar da pertinência da constituição de novos sintaxa.
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ALFA, Lisboa. Portugal

As séries de vegetação da Reserva Natural da Serra da
Malcata
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Gonçalves ***; Raquel Caldeira ****; Sofia Castel Branco da Silveira ***

RESUMO: Os estudos sobre flora e vegetação desenvolvidos por LOUSA, ESPÍRITO
SANTO, ROSA e LUZ na década de 80, na Reserva Natural da Serra da Malcata culmi-
naram na apresentação do primeiro esboço das séries de vegetação, desta área protegida,
em 1992. Com o presente trabalho, efectuado no âmbito do projecto "Contribuição para
o estudo da dinâmica dos combustíveis na Reserva Natural da Serra da Malcata", finan-
ciado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e pela Comissão Nacional Especializa-
da de Fogos Florestais, apresenta-se uma nova proposta de séries de vegetação desta
serra, com o intuito de esclarecer algumas dúvidas levantadas pelos autores
supramencionados. Para cada série reconhecida indicam-se ainda as etapas de substitui-
ção, bem como as espécies características, tendo em vista a diagnose ambiental e o
delineamento de estratégias mais adequadas à manutenção e à valorização da
biodiversidade.

Palavras chave: Reserva Natural da Serra da Malcata, série de vegetação, etapa madu-
ra, etapa de substituição, bioindicador.

ABSTRACT: Vegetation series of Serra da Malcata Nature Reserve.
Research on flora and vegetation undertaken by LOUSÃ, ESPÍRITO SANTO, ROSA &
LUZ during the eighties at Serra da Malcata Nature Reserve culminated in the presenta-
tion of the first vegetation series map in 1992. This cartography divides this territory
into three climatophyllous series:

• the Pyro bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae series in the South, occupying
the Bazágueda River hydrological basin below an altitude of750 m on north-facing
slopes and below 1030 m on south-facing slopes;
• the Arbuto unedonis-Quercetum pyrenaicae series in the centre, found along the
Meimoa Stream basin up to the 1030 m mark, along the highest altitudes of the
Bazágueda River basin and on the south-facing slope ofthe Porqueira Stream basin
between 830 m and 950 m;

• Universidade de Évora, Departamento de Ecologia, Rua Romão Ramalho 59, 7000-671 Évora
•• Universidad de Salamanca, Avenida Campo Charro, s/n., 37007 Salamanca
••• Reserva Natural da Serra da Malcata, Rua António Nunes Ribeiro Sanches 60, Apartado 38, 6090-587 Penamacor
•••• Universidade de Coimbra, Departamento Botânico, 3049 Coimbra
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• the Holco mollis-Quercetum pyrenaicae series in the North, covering the slopes
facing the Côa River.

A new vegetation series proposalhas been prepared for this region with the purpose of
solving questions raised by the above-mentioned authors. This work was carried out
under the "Contribution towards the Study ofFuel Dynamics at Serra da Ma1cata Nature
Reserve" project, financed by Fundação para a Ciência e Tecnologia and Comissão
Nacional Especializada de Fogos Florestais. For each series the successional communi-
ties as well as the characteristic species are listed in order to perform an environmental
diagnosis and outline the most adequate strategies for maintaining and valuing
biodiversity. The results point towards the existence of the Portuguese-Extremaduran,
subhumid to humid Mesomediterranean cork oak series (Sanguisorbo hybridae-
Quercetum suberis sigmetum) in the South ofSerra da Malcata Nature Reserve where it
occupies most of the area previously attributed to the Pyro bourgaeanae-Quercetum
rotundifoliae series. In the North and centre the Supramediterranean (Holco mollis-
Querceto pyrenaicae sigmetum) and Mesomediterranean (Arbuto unedonis-Querceto
pyrenaicae sigmetum) Pyrenean oak series have, respectively, been confirmed. Along
the Bazágueda River and the Meimoa Stream 'lhe narrow-leaved ash series (Ficario
ranunculoidis-Fraxineto angustifoliae sigmetum), the common aIder series (Scrophulario
scorodoniae-Alneto glutinosae sigmetum) and the common willow series (Saliceto
lambertiano-salvifoliae sigmetum) are found. Along the Côa River occur the Pyrenean
oak and narrow-Ieaved ash series (Querco pyrenaicae-Fraxineto angustifoliae sigmetum),
the common alder series (Galio broteriani-Alneto glutinosae sigmetum) and the com-
mon willow series (Rubo corylifolii-Saliceto atrocinereae sigmetum).

Keywords: Serra da Ma1cata Nature Reserve, vegetation series, mature stage, seral stage,
differential species.

Introdução

A primeira carta de séries de .vegetação da Reserva Natural da Serra da Ma1cata foi
elaborada com base nos estudos desenvolvidos pela equipa de LOUSÃ, ESPÍRITO SANTO,
ROSA & LUZ em 1992 (Figura I).

Estes autores dividem o território da Reserva Natural da Serra da Ma1cata em três
séries climatófilas:

• a sul, a série Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae sigmetum, a ocupar a
bacia do rio Bazágueda em altitudes inferiores a 750 m nas encostas norte e
1030 m nas vertentes meridionais;

• no centro, a Arbuto unedonis-Querceto pyrenaicae sigmetum, ao longo da ba-
cia da ribeira da Meimoa até aos 1030 m, nas zonas de maior cota da bacia do
rio Bazágueda e na encosta sul da bacia da ribeira da Porque ira entre os 830 e
950m;
a norte, a Holco mollis-Querceto pyrenaicae sigmetum, a ocupar toda a exten-
são de vertentes voltadas ao rio Côa.

A vegetação ripícola foi classificada fitossociologicamente da seguinte forma (idem,
1992):

três faixas paralelas ao curso de água, da margem para o exterior, do rio Côa e
da ribeira da Meimoa em, respectivamente Rubo corylifolii-Saliceto atrocinereae

•
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sigmetum, Galio broteriani-Alneto glutinosae sigmetum e Querco pyrenaicae-
Fraxineto angustifoliae sigmetum e do rio Bazágueda em Saliceto lambertiano-
salvifoliae sigmetum, Scrophulario scorodoniae-Alneto glutinosae sigmetum e
Ficario ranunculoidis-Fraxineto angustifoliae sigmetum.

Todavia, as etapas de degradação encontradas no centro e no sul, nomeadamente,
Phillyreo-Arbutetum, podendo corresponder à série Arbuto unedonis-Querceto pyrenaicae
sigmetum mas não sendo típica da Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae sigmetum, leva-
ram de imediato estes autores a confirmar a necessidade da continuação deste estudo para
resolver esta e outras questões' relacionadas com a vegetação potencial é respectivas séries.

Legenda:
~ notco mollís-Querceso pyrenaicae sígmetum

~g:m Arbuto unedonis-Querceto pyrenoicae sigme/um

n}:;;1 pyro bourgaeanae-Querceto rosundifotioe sigmetum

I Rubo corylifolii-SalicelO asroanereae ~'igmefllm
; (julio broteriani-Alneus glwinosae sígmetvm

~,- Querco pyrenatcoe-F roxsreto angustlfoíiae sigmel/lm

,! ~~~~~~~f:;:o~~~~/;:;~';~~:;~;~!::~f:,~~Ua7(lesígmetum
-:/~ Ficaria ranunculoidis-Fraxineto angussifoíiae stgmetvm

_ Albufeira da Ribeira da Mcimoa

Figura 1- Mapa de séries de vegetação da Reserva Natural da Serra da Ma1cata de LOUSÃ
et al. (1992)

Assim, no âmbito do projecto "Contribuição para o estudo da dinâmica dos combustí-
veis na Reserva Natural da Serra da MaJcata", financiado pela Fundação para a Ciência e
Tecnologia e pela Comissão Nacional Especializada de Fogos Florestais, foi realizada na área
protegida uma amostragem da vegetação, a qual permite apresentar uma nova proposta para
as séries de vegetação.

Área em estudo
A Reserva Natural da Serra da MaJcata foi criada pelo Decreto-Lei 294/81 de 16 de

Outubro, como culminar da Campanha "Salvemos o Lince e a Serra da Malcata".
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Fazendo a transição entre a Beira Baixa e a Beira Alta, junto à fronteira com Espanha,
constitui um maciço montanhoso de cumes suaves e vertentes acentuadas, não ultrapassando
os 1078 m de altitude.

O bioclima desta região oscila entre o subtemperado oceânico, supramediterrânico
húmido superior, das cotas mais altas da metade norte da área protegida, e o mediterrânico
pluviestacional-oceânico, mesomediterrâneo inferior sub-húmido superior, das vertentes sul
do concelho de Penamacor.

De facto, o Norte, mais fresco e húmido, de solos mais profundos, é dominado por
formações caducifólias, enquanto a zona Sul, mais quente e seca, de solos pedregosos e de

.menor profundidade, é marcada por vegetação esclerófila.
Esta transição evidencia-se pela divisão da Província Ibero-Atlântica nas Subprovíncias

Luso-Extremadurense (Sector Toledano-Tagano) e Carpetano-Ibérico-Leonesa (Sectores
Salmantino e Estrelense; RIVAS-MARTÍNEZ, 1987; RIVAS-MARTÍNEZ et ai., 1997).

Material e métodos

Efectuaram-se levantamentos fitossociológicos nas comunidades presentes segundo o
método da Escola de Zurich-Montpellier ou sigmatista, proposto por BRAUN-BLANQUET
& PAVILLARD (1928), seguido por TÜXEN (1937) e modificado por GÉHU & RIVAS-
MARTÍNEZ (1981).

Após comparação dos inventários através dos quadros fitossociológicos (etapa sintéti-
ca), que permite reconhecer as associações e comunidades presentes, desenvolveu-se a análi-
se sinfitossociológica do território, com base nas semelhanças espaciais dos agrupamentos
vegetais, ligados pela dinâmica, no interior de uma mesma série de vegetação (sigmetum ou
sinassociação ).

Esta ciência, também conhecida por fitossociologia dinâmica, analisa e define a paisa-
gem, apresentando, como unidade tipológica, o sigmetum, que é igualmente considerado como
série de vegetação ou sinassociação. Conceito proposto por RIVAS-MARTÍNEZ (1976), o
sigmetum representa todo o conjunto de comunidades vegetais ou estádios que se podem
observar num espaço físico homogéneo (tessela), como resultado do processo da sucessão,
tanto regressiva como progressiva (RIVAS-MARTÍNEZ, 1996).

Embora se reconheçam várias unidades no âmbito de cada série de vegetação, que vão
desde a variante ou faciação até à hipersérie, apenas se expõem, ainda que de forma sintética,
as séries climatófilas e edafófilas, reconhecidas na superfície estudada, com os diferentes
estádios de vegetação e taxa mais representativos, bem como o respectivo valor patrimonial e
principais ameaças.

Em relação à nomenclatura e às autorias, seguiu-se o Código Internacional de N omen-
clatura Fitossociológica (BARCKMAN et ai., 1976).

O esquema sintaxonómico está de acordo com a "Syntaxonomical Check-list ofthe
Iberian Peninsula and Balearic and Canary Islands (Spain and Continental Portugal)" de
RIVAS-MARTÍNEZ et ai. (1997).

Resultados

A análise fitossociológica e sinfitossociológica permitiu reconhecer as principais séri-
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es climatófilas e edafófilas que marcam a paisagem deste território (Figura 2).

Legenda:
m.ffil Hoico moílis-Querceto pyrenaicae sigmetum

~%::}l Arbuto unedonis-Quercero pyrenaicae sigmetum

:::;;;:,n Sanguisorbo hybridae-Querceto suberís sigmetum

Rubo corylifolii-Salicero atrocinereoe sigmetum
Galio brateriani-Aíneto gtutinosoe sigmetum
Querco pyrenaícae-Fraxineto angusrifoliae sigmelum

i Saliceto tambertiano-salvlfoíiae stgmetum
.J> Scrophularío scorodoniae-Alneto glutinosae sígmctum

? Ficaria ranunculoidis-Fraxineto angustifoliae sigmetum

oom Albufeira da Ribeira da Meimoa

Figura 2 - Nova proposta de séries de vegetação da Reserva Natural da Serra da Malcata

Séries climatófilas

I - Série mesomediterrânica, sub-húmida a húmida, luso-extremadurense, do sobreiro
(Sanguisorbo hybridae-Querceto suberis sigmetum) (Quadro I)

Etapa madura:
Bosque de sobreiro - Sanguisorbo hybridae-Quercetum suberis
Etapas de substituição:
Medronhal - Phillyreo angustifoliae-Arbutetum unedonis
Giestal - Cytisetum scopario-eriocarpi
Matos - Polygalo microphyllae-Cistetum populifolii

- Halimio ocymoidis-Ericetum umbellatae
- Cisto ladaniferi-Ericetum australis

Ecologia e distribuição no território:
Substratos xistosos, sobre solos mais ou menos profundos (cambissolos húmicos e crómicos),
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Quadro I - Sanguisorbo hybridae-Querceto suberis sigmetum

Fisionomia da Associações Bioi ndicadores
vegetação

Bosque de sobreiro Sanguisorbo hybridae-Querce/um suberis Quercus suber

Quercusfaginea s.l.

Sanguisorba hybrida

Asplenium onopteris
Medronhal Phillyreo angustifoliae-Arbutetum unedonis Phil/yrea angustijolia

Arbutus unedo

Erica arborea

Viburnum tinus
Mato de orla e de Cytisetum scopario-eriocarpi Cytisus scoparius
substituição (solos profundos) Cytisus striatus

Cytisus grandiflorus

Cytisus multiflorus
Mato de substituição Polygalo microphy//ae-Cistetum populifolii Cistus populifolius

(umbrófilo) Cistus psilosepalus

Polygala microphylla

Genista triacanthos

Lithodora prostrata ssp. prostrata
Mato de substituição Halimio ocymoidis-Ericetum umbellatae Erica umbellata

(solos oligotróficos pouco profundos) . Halimium ocymoides

Halimium alyssoides
Mato de substituição Cisto ladaniferi-Ericetum australis Cistus ladanifer

(encostas térmicas sobre solos degradados) Erica australis

Thymus mastichina

Lavandula luisieri
Arrelvados vivazes Melico magnolii-Stipetum gigantae Melica magnolii

Stipa gigantea
Gaudinio-Agrostietum caste/lanae Agrostis castellana

em termótipo mesomediterrânico de ombroc1ima húmido a sub-húmido (neste caso sobre
luvissolos crómicos profundos). No território reveste toda a zona sul da Serra da Malcata
(bacia do rio Bazágueda).

11 - Série mesomediterrânica, sub-húmida a húmida, luso-extremadurense e aljíbica do carva-
lho-negral ou carvalho-pardo-das-beiras (Arbuto unedonis-Querceto pyrenaicae sigmetum)
(Quadro 11)

Etapa madura:
Bosque de carvalho-negral ou carvalho-pardo-das-beiras - Arbuto unedonis-Quercetum
pyrenaicae
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Etapas de substituicão:
Medronhal - Phillyreo angustifoliae-Arbutetum unedonis
Giestal - Cytisetum scopario-eriocarpi
Matos - Polygalo microphyllae-Cistetum populifolii

- Halimio ocymoidis-Ericetumumbellatae

Quadro 11- Arbuto unedonis-Querceto pyrenaicae sigmetum

Fisionomia da vegetação Associações Bioindicadores

Bosque de carvalho-negral ou Arbuto unedonis-Quercetum pyrenaicae Quercus pyrenaica
carvalho-pardo-das-beiras Arbutus unedo

Asplenium onopteris

Daphne gnidium

Genista falcata

Medronhal Phi//yreo angustifoiioe-Arbutetum unedonis Phi//yrea angustifolia

Arbutus unedo

Erica arborea

Viburnum tinus

Mato de orla Cytisetum scopario-eriocarpi Cytisus scoparius

(solos profundos) Cytisus striatus

Cytisus grandiflorus

Cytisus multiflorus

Mato de substituição Polygalo microphyllae-Cistetum populifolii Cistus populifolius

(umbrófi lo) Cistus psilosepalus

Polygala microphylla

Mato de substituição Halimio ocymoidis-Ericetum umbellatae Erica umbellata

(solos oligotróficos pouco profundos) Halimium ocymoides

Halimium alyssoides

Arrelvados vivazes Trisetario ovati-Agrostietum truncatulae Agrostis truncatula

Gaudinio-Agrostietum castellanae Agrostis castel/ana

Ecologia e distribuição no território:
Substratos xistosos, sobre solos mais ou menos profundos (cambissolos húmicos e crómicos),
em termótipo rnesomediterrânico de ombroc1ima húmido a sub-húmido (neste caso sobre
luvis solos crómicos profundos). No território reveste toda a zona centro da serra da Malcata
(bacia da ribeira da Meimoa).

III - Série supramediterrânica, húmida a hiper-húmida, carpetano-ocidental e leonesa do car-
valho-negral ou carvalho-pardo-das-beiras (Holco mollis-Querceto pyrenaicae sigmetum)
(Quadro I1I)

Etapa madura:
Bosque de carvalho-negral ou carvalho-pardo-das-beiras - Holco mollis-Quercetum pyrenaicae
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Etapas de substituição:
Giestal - Cytiso striati-Genistetum polygaliphy/lae
Matos - Genistel/o tridentatae-Ericetum aragonensis
Ecologia e distribuição no território:
Substratos xistosos e graníticos, sobre solos profundos (cambissolos húmicos e districos) em
termótipo supramediterrânico de ombroclima húmido. No território reveste toda a zona norte
da serra da Malcata (bacia do rio Côa).

Quadro 111 - Holco mollis-Querceto pyrenaicae sigmetum

Fisionomia da vegetação Associações Bioindicadores

Bosque de carvalho-negral Holco mollis-Quercetum pyrenaicae Quercus pyrenaica
ou carvalho-pardo-das- Aquilegia vulgaris subsp.
beiras dichroa

Lonicera periclymenum
Physospermum cornubiense
Sorbus latifolia
Cephalantera longifolia

Mato de orla e de Cytiso striati-Genistetum polygaliphyllae Cytisus scoparius
substituição (solos profundos) Cytisus striatus

Cytisus grandijlorus
Cytisus multijlorus

Mato de substituição Genistello Erica umbellata
(solos oligotróficos pouco profundos) Halimium ocymoides

Halimium alyssoides
Genistella tridentata

Arrelvados vivazes Festuco amplae-Cynosuretum cristatae Festuca ampla
Cynosurus cristatus

Séries edafo-higrófilas

I - Série ribeirinha termo-mesomediterrânica, silicícola, de distribuição mediterrâneo-atlânti-
ca do freixo (Ficario ranunculoidis-Fraxineto angustifoliae sigmetum) (Quadro IV)

Etapa madura:
Bosque de freixo - Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae
Etapas de substituição:
Silvado - Lonicero-Rubetum ulmifolii
Juncais - Trifolio resupinati-Holoschoenetum

- Trifolio resupinati-Caricetum chaetophy/lae
Ecologia e distribuição no território:
Constitui a banda mais afastada do leito, instalando-se sobre solos profundos, bastante produ-
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tivos, de textura franco-limosa de pseudogley, em termótipo mesomediterrânico de ombroclima
sub-húmido a húmido. No território orla as principais linhas de água das bacias do rio
Bazágueda e da ribeira da Meimoa.

Quadro IV - Ficario ranunculoidis-Fraxineto angustifoliae sigmetum

Fisionomia da Associações Bioindicadores
vegetação

Bosque de freixo Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae Fraxinus angustifolia

Ranunculus ficaria

Silvado Lonicero-Rubetum ulmiJolii Rubus ulmifolius
Lonicera hispanica

Rosa canina

Rosa pouzinii

Juncal TriJolio resupinati-Holoschoenetum Trifolium resupinatum

Scirpus holoschoenus

Juncal Trifolio resupinati-Caricetum chaetophyllae Trifolium resupinatum

(pastoreio) Carex chaetofilum

Arrelvados vivazes Festuco amplae-Agrostietum caste/lanae Festuca ampla

(pastoreio) Agrostis castellana

11- Série ribeirinha supramediterrânica, silicícola, carpetano-ibérico-leonesa, do freixo e do
carvalho-negral ou carvalho-pardo-das-beiras (Querco pyrenaicae-Fraxineto angustifoliae
sigmetum) (Quadro V)

Quadro V - Querco pyrenaicae-Fraxineto angustifoliae sigmetum

Fisionomia da vegetação Associações Bioindicadores

Bosque de freixo e de Querco pyrenaicae-Fraxinetum angustifoliae Fraxinus angustifolia
carvalho-negra I ou
carvalho-pardo-das-beiras

Quercus pyrenaica
Ranunculus ficaria

Silvado Rubo ulmifolii-Rosetum corymbiferae Rubus ulmifolius
Lonicera hispanica
Rosa corymbifera
Crataegus monogyna

JuncaI Hyperico undutati-Juncetum acutiflori Juncus acutijlorus
Hypericum undulatum

Arrelvados vivazes . Festuco amplae-Cynosuretum cristatae Festuca ampla
Cynosurus cristatus
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Etapa madura:
Bosque de freixo e de carvalho-negral ou carvalho-pardo-das-beiras - Querco pyrenaicae-
Fraxinetum angustifoliae
Etapas de substituicão:
Silvado - Rubo ulmifolii-Rosetum corymbiferae
Juncal - Hyperico undulati-Juncetum acutiflori
Ecologia e distribui cão no território:
Constitui a banda mais afastada dos leitos em vales fundos e planos, instalando-se sobre solos
profundos, bastante produtivos, de textura franco-limosa de pseudogley, em termótipo
supramediterrânico de ombro clima húmido. No território, orla as principais linhas de água da
bacia do rio Côa. A ancestral utilização pecuária transformou estes bosques em montados de
freixos e carvalhos, bem como em prados de Festuco amplae-Cynosuretum cristatae.

III - Série ribeirinha mesomediterrânica, silicícola, de distribuição lusitano-duriense e luso-
extremadurense do amieiro (Scrophulario scorodoniae-Alneto glutinosae sigmetum) (Qua-
dro VI)

Etapa madura:
Bosque de amieiro - Scrophulario scorodoniae-Alnetum glutinosae
Etapas de substituicão:
Silvado - Lonicero-Rubetum ulmifolii
Urzal - Cisto psilosepali-Ericetum lusitanicae
Juncal - Hyperico undulati-Juncetum acutiflori

Quadro VI - Scrophulario scorodoniae-Alneto glutinosae sigmetum

Fisionomia da Associações Bioindicadores
vegetação

Bosque de amieiro Scrophulario scorodoniae-Alnetum glutinosae Alnus glutinosa

Scrophularia scorodonia
Silvado Lonicero-Rubetum ulmifolii Rubus ulmifolius

Lonicera hispanica

Rosa canina

Rosa pouzinii
Juncal Hyperico undulati-Juncetum acutiflori Juncus acutiflorus

Hypericum undulatum
Urzal (mesotrófico e Cisto psilosepali-Ericetum lusitanicae Cistus psilosepalus
hidrófilo)

Erica lusitanica
Arrelvados vivazes Festuco amplae-Agrostietum castellanae Festuca ampla

(pastoreio) Agrostis castellana

Ecologia e distribuição no território:
Constitui a banda mais próxima do leito dos cursos de água com caudal contínuo, que se
instala sobre solos profundos hidromórficos (gleyzados), em termótipo mesomediterrânico
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de ombroclima sub-húmido a húmido. No território, orla as principais linhas de água da bacia
do rio Bazágueda e da ribeira da Meimoa.

IV - Série ribeirinha supramediterrânica, silicícola, de distribuição ibérico-ocidental, do amieiro
(Galio broteriani-Alneto glutinosae sigmetum) (Quadro VII)

Quadro VII - Galio broteriani-Alneto glutinosae sigmetum

Fisionomia da Associações Bioindicadores
vegetação

Bosque de amieiro Galio broteriani-Alnetum glutinosae Alnus glutinosa

Ga/ium broteroanum

Silvado Rubo utmifolii-Roseium corymbiferae Rubus ulmifolius

Lonicera hispanica

Rosa corymbifera

Crataegus monogyna

Juncal Hyperico undulati-Juncetum acutijlori Juncus acutijlorus

Hypericum undulatum
Arrelvados vivazes Festuco amplae-Cynosuretum cristatae Festuca ampla

Cynosurus cristatus

Etapa madura:
Bosque de amieiro - Galio broteriani-Alnetum glutinosae
Etapas de substituição:
Silvado - Rubo ulmifolii-Rosetum corymbiferae
Juncal - Hyperico undulati-Juncetum acutiflori
Ecologia e distribuição no território:
Constitui a banda mais próxima dos leitos dós cursos de água com estiagem moderada, que se
instala sobre solos profundos em termótipo supramediterrânico de ombroclima húmido. No
território, orla as principais linhas de água da bacia do rio Côa.

V - Série ribeirinha meso-supramediterrânica, silicícola, carpetano-ibérico-leonesa da
borrazeira-branca (Saliceto lambertiano-salvifoliae sigmetum) (Quadro VIII)

Etapa madura:
Bosque de borrazeira-branca - Salicetum lambertiano-salvifoliae
Etapas de substituição:
Silvado - Lonicero-Rubetum ulmifolii
Juncal - Hyperico undulati-Juncetum acutiflori
Ecologia e distribuição no território:
Salgueirais característicos dos leitos de cheia dos cursos de água com forte estiagem, desen-
volvidos sobre solos areno-silíceos gleyzados, em termótipos meso-supramediterrânicos. No
território, orla as linhas de água principais e torrenciais da bacia do rio Bazágueda e da ribeira
da Mein"-toa.
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Quadro VIII - Saliceto lambertiano-salvifoliae sigmetum

Quadro IX - Rubo corylifolii-Saliceto atrocinereae sigmetum

Conclusões

Dos resultados obtidos saliente-se, em primeiro lugar, a grande diversidade paisagística
da serra da Ma1cata. Para tal facto, contribuem de forma significativa o contacto. dos territóri-
os luso-extremadurense e carpetano-ibérico-leonês, os termótipos e ombrótipos existentes,
bem como os diversos substratos e a própria acção humana ao longo dos séculos.

Por outro lado, foi possível confirmar a presença da série de vegetação
mesomediterrânica, sub-húmida a húmida, luso-extremadurense, do sobreiro (Sanguisorbo
hybridae-Querceto suberis sigmetum) na zona sul da Reserva Natural da Serra da Ma1cata,
em grande parte da área anteriormente atribuída à série Pyro bourgaeanae-Querceto
rotundifoliae sigmetum.

Embora não seja possível encontrar a etapa madura do sobreiral - nas zonas mais
encaixadas restam apenas raros exemplares da espécie característica (Quercus suber) - obser-
vam-se diferentes etapas de substituição que, no seu todo, ocupam cerca de 40% da área da
reserva.

Perante este cenário, é necessária a identificação dos principais factores que possam
ter estado na origem desta situação, os quais poderão residir na sobreutilização agrícola e
pastoril, com consequente degradação dos horizontes mais superficiais do solo.

Este facto justifica a significativa presença da azinheira nesta zona, onde funciona
como bosque secundário da série do sobreiro. Todavia, nos locais mais dec1ivosos e de solos
esqueléticos surge como comunidade edafoxerófila.

Nas zonas norte e centro confirmam-se, respectivamente, as séries do carvalho-negral
ou carvalho-pardo-das-beiras Holco mollis-Querceto pyrenaicae sigmetum e Arbuto unedonis-
Querceto pyrenaicae sigmetum. A menor representatividade destes carvalhais na zona centro
poderá estar relacionada com a maior intervenção florestal efectuada pela Portucel naquela
porção da reserva.

Tendo este trabalho permitido, por um lado, resolver parte das questões levantadas por
LOUSÃ et ai. (1992), surgiram, contudo, alguns aspectos relativos à série Holco mollis-
Querceto pyrenaicae sigmetum, uma vez que nem todas as etapas maduras desta série apre-
sentam a mesma composição florística. Como este problema se repete em território espanhol,
torna-se premente a realização de um estudo mais abrangente a nível da aliança Quercion
pyrenaicae, por forma a colmatar as lacunas ainda existentes.

Físíonomía da Associações Bioindicadores
vegetação

Bosque de borrazeira- Salicetum lambertiano-salvifo/iae Salix lambertiana
branca Salix salvifolia

Silvado Lonicero-Rubetum ulmifolii Rubus u/mifo/ius

Lonicera hispanica

Rosa canina

Rosa pouzinii

Juncal Trifolio resupinati-Holoschoenetum Scirpus holoschoenus

Trifo/ium resupinatum

Arrelvados vivazes Festuco amplae-Agrostietum caste/lanae Festuca ampla

(pastoreio)
'"

Agrostis castel/ana

VI - Série ribeirinha supramediterrânica, silicícola, carpetano-ibérico-leonesa da borrazeira-
preta (Rubo corylifolii-Saliceto atrocinereae sigmetum) (Quadro IX)

Etapa madura:
Bosque de borrazeira-preta - Rubo corylifolii-Salicetum atrocinereae
Etapas de substitui cão:
Silvado - Lonicero-Rubetum ulmifolii
Juncal - Hyperico undulati-Juncetum acutiflori

Fisionomia da Associações Bioindicadores
vegetação

Bosque de borrazeira-preta Rubo corylifolii-Salicetum atrocinereae Sa/ix atrocinereae

Frangu/a alnus

Silvado Rubo ulmifolii-Rosetum corymbiferae Rubus ulmifolius

Lonicera hispanica

Rosa corymbifera

Crataegus monogyna

Juncal Hyperico undulati-Juncetum acutiflori Juncus acutiflorus

Hypericum undulatum

Arrelvados vivazes Festuco amp/ae-Cynosuretum cristatae Festuca ampla

Cynosurus cristatus

Trabalho efectuado no âmbito do projecto "Contribuição para o estudo da dinâmica
dos combustíveis na Reserva Natural da Serra da Malcata", financiado pela Fundação para a
Ciência e Tecnologia e pela Comissão Nacional Especializada de Fogos Florestais.

Ecologia e distribui cão no território:
Salgueirais característicos dos leitos de cheia dos cursos de água com forte estiagem, desen-
volvidos sobre solos areno-silíceos gleyzados, em termotipos meso- supramediterrânicos. No
território, orla as linhas de água principais e torrenciais da bacia do rio Côa.
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Caracterização preliminar das comunidades de turfeiras em
Portugal

, *Seneca,A.

RESUMO: As turfe iras portuguesas são estudadas com vista à delimitação de unidades
florísticas em que Sphagnum ocorre e caracterizadas quanto aos principais factores
microambientais - biogeoquímicos - que regulam a sua diversidade. Esta caracterização
foi conseguida pelo método de classificação divisiva hierárquica utilizado pelo progra-
ma TWINSPAN e por ordenação por DCA (Detrended Correspondence Analysis) utili-
zando o programa CANOCO 3.1. Deste estudo resultou a formação de seis grupos
florísticos que são analisados quanto às suas espécies características e preferenciais e
descritos de acordo com a localização geográfica dos levantamentos e as características
climáticas dos locais. Foi ainda analisada a correlação existente entre os eixos de orde-
nação e os parâmetros biogeoquímicos registados para cada levantamento. Destes, apre-
sentaram-se significativamente correlacionados a distância ao nível freático, a diversi-
dade específica, a condutividade da água circundante dos esfagnos e as suas concentra-
ções em K+e Mg2+. Foi, assim, possível avaliar o papel destes factores na composição e
na complexidade florística de cada grupo, tendo-se verificado a ocorrência de sistemas
de turfeiras: pouco diversos em locais, minerotróficos a sul do país e em regiões mais
terrnófilas; sistemas heterogéneos, mais complexos do ponto de vista sucessional, es-
sencialmente integrados em comunidades de matos higrófilos na região noroeste ou de
características oceânicas; e comunidades como as da serra da Estrela, em que a diversi-
dade é máxima e de características ombrotróficas.

Palavras chave: turfeiras, Portugal, caracterização florística, biogeoquímica.

ABSTRACT: Preliminary characterization ofthe Portuguese mire systems.
Portuguese mires were studied in order to define floristic units where Sphagnum
populations exist and the microenvironmental - biogeochemical - parameters that con-
trol their diversity were evaluated. This characterisation was achieved by a divisive
hieraquic classification method perforrned by TWINSPAN and by DCA (Detrended
Correspondence Analysis) ordination method, perforrned by CANOCO 3.1. The resuIts
were the delirnitation of six floristic units according to their characteristic and preferen-

• Unidade de Ecologia Vegetal / lCETA & Departamento de Botânica - Universidade do Porto. Rua do Campo
Alegre, 1191,4150-181 Porto.

155



Séneca, A. Caracterização preliminar das comunidades turfeiras em Portugal

tial species and their description according to the geographic location ofthe samples and
their c1imatic characteristics. The correlation between biogeochemical parameters regis-
tered in each sample and the ordination axis was assessed. Those with significant corre-
lation were the distance to water leveI, species diversity, the conductivity of sphagna
involving water and its Kt and Mg2+ concentrations. With this inforrnation it was possi-
ble to evaluate the role played by these factors on the floristic composition and complex-
ity in each group defined leading to the following: low diversity mire systems with
minerotrophic characteristics located in southem or warrner areas; heterogeneous mire
systems, successionally more complex, essentially part of wet heath communities in
north-westem areas or with oceanic influence; and mire communities as those found in
Serra da Estrela with ombrotrophic characteristics and maximal sphagna diversity.

Keywords: mires, Portugal, floristic characterization, biogeochemistry.

Introdução

As turfe iras são caracterizadas por um conjunto de factores ambientais peculiares que
se relacionam de maneira complexa, entre os quais: a quantidade de água disponível (de
origem pluvial ou do subsolo), topografia, factores climáticos (temperatura, quantidade e
duração do período de precipitação), quantidade de oxigénio disponível, natureza da matéria
orgânica e dos organismos decompositores. As águas de turfeira apresentam pH ácido e bai-
xos conteúdos em matéria orgânica e noutros nutrientes minerais, uma vez que o processo de
decomposição é bastante lento. Os baixos valores de pH determinam a disponibilidade de
nutrientes para as espécies que ocupam este tipo de habitats, o que determina um elenco
florístico particular do qual se destacam, pela sua importância no equilíbrio hídrico do siste-
ma, as espécies de Sphagnum L., cujo hábito, morfologia e anatomia lhes confere uma signi-
ficativa capacidade de retenção de água.

As turfe iras, extensivamente estudadas no Norte e no Centro da Europa e na América
do Norte, têm sido sujeitas a classificações diversas de acordo com vários critérios, os mais
utilizados dos quais se referem às características químicas e à origem da água circundante, à
forma e à topografia, à hidrologia e ao clima e a factores bióticos e composição florística
(MOORE & BELLAMY, 1974, GORE, 1983, CRUM, 1992). Nestas regiões estas comuni-
dades ocupam extensas áreas e têm sido alvo de estudos florísticos e ecológicos numerosos,
entre os quais se destacam DUVIGNEAUD (1949), que faz a classificação fitossociológica
das turfeiras da Europa, VANDEN BERGHEN (1951), MALMER(1965), OSVALD (1954),
SJORS (1952, 1983), TYLER (1979a, 1979b), SCHUMAKER (1980), SCHUMAKER &
DE ZUTTERE (1980), TAYLOR (1983), FELDMEYER-CHRlSTE (1990), HERAS & IN-
FANTE (1990) SLACK & HALLINBACK (1992), SÉNECA (1999a e 1999b) e nos Estados
Unidos e Canadá, SLACK et aI., (1980), VITT & BAYLEY (1984), VITT & SLACK (1975,
1984), GIGNAC (1993), entre outros. Na região meridional da Europa, nomeadamente na
Península Ibérica, a existência de turfeiras, como locais em que se acumula activamente turfa,
tem sido questionada e, na maioria dos casos, limitada a regiões com características de vege-
tação eurosiberianas, tal como a define RIVAS MARTINEZ (1973) e nas regiões localizadas
a altitudes mais elevadas. Os estudos efectuados neste tipo de comunidades, de índole funda-
mentalmente florística, são escassos, tal como é escassa a área ocupada por turfeiras, quando
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comparada com o resto da Europa (SIMÓ, 1976, FERNANDEZ - PRIETO et aI., 1985,1987,
HERAS, 1986, INFANTE & HERAS, 1987, REINOS O & OUBrNA, 1987, OUBrNA &
REINOSO, 1989, CASANOVAS, 1990, CASAS et aI., 1994, ALDASORO et al., 1996).
Destes, poucos são os que focam a caracterização florística ou fitossociológica das comuni-
dades, indicando apenas as espécies registadas ou características dos habitats em causa. Em
Portugal, este tipo de comunidades localiza-se em regiões graníticas, solos arenosos e de
aluvião, faltando de todo turfe iras desenvolvidas sobre regiões ca1cárias como acontece na
Cordilheira Cantábrica, nos Pirinéus ou nos Alpes, o que limita a diversidade florística das
turfe iras portuguesas. Em Portugal, apesar de nalguns locais terem sido detectadas e caracte-
rizadas do ponto de vista florístico comunidades deste tipo (BRAUN BLANQUET et al.,
1952, PINTO DA SILVA & TELES, 1986, SERRA & CARVALHO, 1989, JANSEN, 1994),
algumas das quais inseridas em estudos que abrangem outras comunidades, como as de matos
(BARENDREGT & VAN DEN DRlES 1984), não existe qualquer trabalho referente à diver-
sidade e agrupamentos florísticos que caracterizam as comunidades de solos higroturfosos ou
de turfeiras. A existência de turfe iras activas em Portugal parece estar restrita a áreas muito
específicas, tais como a serra da Estrela e a serra do Gerês, onde têm sido efectuados estudos
paleobotânicos em depósitos de turfa e de sedimentos (JANSSEN & WOLDRlNGH, 1981,
VAN DEN BRINK & JANSSEN, 1985), devido, fundamentalmente, a factores
macroclimáticos.

No início do Quatemário, a extensão de turfeiras activas no nosso país era significati-
vamente maior, ocupando áreas que, presentemente, não incluem vegetação deste tipo. Estu-
dos paleobotânicos recentes levados a cabo na região costeira a sul do País indicam a presen-
ça durante este período de comunidades vegetais que incluíam espécies de Sphagnum (SÉNECA
et al., 1992) e que activamente acumularam turfa (JOOSTEN & JANSSEN, 1986, MATEUS,
1989, QUEIROZ, 1989, MATEUS & QUEIROZ, 1991). ZBYSZEWSKI (1979) resume, de
modo alargado a todo o País, a ocorrência de turfas do ponto de vista da sua possível explora-
ção industrial, o que corrobora a existência de turfeiras activas um pouco por todo o território.
Em Portugal, a acumulação de turfa, em locais em que presumivelmente esteja a ocorrer, não
foi ainda objecto de estudo, nomeadamente no que se refere a taxas de acumulação e à influ-
ência dos diversos factores envolvidos no processo. Dada a sua posição geográfica, dados
deste tipo poderiam servir de indicadores importantes para a vegetação quer a nível nacional,
quer a nível mais global, no que se refere às eventuais alterações climáticas em curso.

Material e métodos

As turfe iras foram estudadas um pouco por todo o País, num total de 25 locais, nos
quais foram efectuados 85 levantamentos em áreas de ocorrência de populações de Sphagnum
L. O número de levantamentos efectuado em cada local variou de acordo com a área total da
turfe ira da diversidade de habitats e espécies de Sphagnum desde um levantamento nos locais
18 e 25 até sete, no local 2. Foram efectuados levantamentos nas unidades de vegetação
reconhecidas no local e em cada levantamento registou-se a percentagem de cobertura dos
indivíduos que ocorriam dentro do perímetro de um quadrado com l m de lado. A percenta-
gem de cobertura foi transformada pelo equivalente na escala de Domin (WHITAKER, 1973),
de modo a facilitar o tratamento estatístico dos dados.
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Para cada levantamento foram estudados alguns parâmetros microambientais: distân-
cia ao nível freático, sombreamento, pH, condutividade e quantificação de: K+, Na",: por
espectrofotometria de absorção atómica Mg2+, Ca2+, por espectrofotometria de emissão ató-
mica e N03., por método potenciométrico com eléctrodo selectivo.

Os levantamentos e respectivos dados tlorísticos foram classificados utilizando o
método divisivo hierárquico do programa TWINSPAN (HILL, 1979) e ordenados por DCA
(Detrended Correspondence Analysis) (HILL & GAUCH, 1980) incluída no programa
CANOCO 3.12 (TER BRAAK, 1990). Os gráficos foram obtidos com o programa
CANODRAW 3.0 (SMILAEUR, 1992).

A correlação entre os parâmetros microambientais e os eixos obtidos por DCA foi
estabelecida utilizando o coeficiente de correlação de Spearman entre os valores destas vari-
áveis e as coordenadas dos atributos representados no gráfico de ordenação. Os valores deste
coeficiente foram sujeitos a teste t com o fim de testar a sua significância a diferentes níveis
de probabilidade. Só foi considerado o nível de significância quando P > 0,00 I.

A nomenclatura das plantas vasculares é de TUTIN et al. (1968-80, 1993) e a de briófitas
é a de GROLLE (1983) e GROLLE & LONG (2000) para as hepáticas, de DUELL (1992)
para os musgos e de DANIELS & EDDY (1985) para as espécies de Sphagnum.

Resultados

Na Figura I apresenta-se a localização das estações estudadas no território de Portugal
Continental,
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Figura 1 - Mapa de Portugal Continental onde se apresenta
a localização no território dos 25 locais ou estações onde se
.realizou o trabalho de campo

158

Ao classificar os 85 levantamentos' de acordo com as suas afinidades florísticas utili-
zando o programa TWINSPAN, optou-se por referir as entidades produzidas neste processo
classificativo pelo termo "grupos", uma vez que outros, como "associação" ou "noda", possu-
em conotações fitossociológicas ou analíticas que uma abordagem como esta não permitiria
utilizar com propriedade. No primeiro caso, seria exigida a construção de um sistema hierár-
quico estruturado, dependente do procedimento de amostragem e do conhecimento prévio da
variação inerente à totalidade dos tipos de vegetação das turfeiras e das variações particulares
que as caracterizam no nosso território (WESTHOFF & VAN DER MAAREL, 1973). No
segundo caso, uma análise nodal implicaria a utilização de dados qualitativos, um processo
classificativo diferente e a construção de uma tabela com uma estrutura baseada em testes
estatísticos de significância (LAMBERT & WILLIAMS, 1962). O dendrograma obtido en-
contra-se representado na Figura 2. A Tabela I discrimina os levantamentos incuídos em cada
grupo no processo classificativo.

NÍVEIs
Potentilla erecta
Carex echinata
Nardus stricta H YF erieum elo de s
65 20

Ranuneulus flammula
Carum verticillatum
Juneus heterophyllus

, 5'

Nardus stricta
Carex nigra21 Erica erbore a

Juniperus
communis
ssp. alpina
Sphagnum
squarrosum....-.-

16 49 15
Cerex nigra
Drosera

rotunclifolia3

GRUPOS I 11 m v VIIV

Figura 2 - Dendrograma representativo dos seis grupos obtidos pela classificação dos pontos
de amostragem pelo programa TWINSPAN. À esquerda estão representados os níveis de
classificação considerados. Para cada nível de classificação inclui-se o número de pontos de
amostragem e as respectivas espécies indicadoras.

A ordenação destes levantamentos por DCA produziu o diagrama da Figura 3:
Da análise conjunta do dendrograma (Fig.Z) e do gráfico de ordenação (Fig. 3) foi

possível distinguir e caracterizar o tipo de comunidades presentes nas diversas estações e
indicar a respectiva combinação de espécies diferenciais dos grupos (cf. espécies caracterís-
ticas) (Tabela 11).Foram consideradas espécies características as espécies indicadoras e pre-
.ferenciais dos grupos, tal como TWINSPAN as considera. Outras espécies de abundância
média inferior foram também consideradas, por formarem parte de tipos de vegetação pouco
representados no grupo em que foram integrados.

I Caracterização e localização das áreas de estudo, bem como lista de espécies e tabela de dados florísticos dos
levantamentos disponíveis a pedido.
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Tabela I - Número de levantamentos e listagem discriminada dos que foram incluídos em
cada grupo formado por TWINSPAN

Grupos Número de levantamentos Levantamentos

I 4 11.1,11.2,11.3,12.2
II 12 7.3,9.1,9.2,9.3,9.4,9.5, 10.1,10.2, 10.3, 12.1,

13.1,13.2
1II 24 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.7,6.1,6.2,7.2,14.3,15.2,

16.1,16.2,17.2,19.1,20.1,20.2,22.1,22.2,22.3,
22.5,22.6,23.6,25.2

IV 25 2.6, 5.1, 5.2, 7.1, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 14.1, 15.1,
15.3,15.4,18.1,21.1,21.2,21.3,21.4,21.5,21.6,
22.4,24.1,24.2,24.3,24.4,25.1,

V 15 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6,3.1,3.2,3.3,4.1,4.2,
14.2,16.3,17.1,19.2

VI 5 23.1,23.2,23.3,23.4,23.5

A Tabela III apresenta os valores do coeficiente de Spearman para a correlação entre os
parâmetros biogeoquímicos avaliados em cada levantamento e os eixos de ordenação por
DCA.

Discussão

1. Classificação
A inclusão dos tipos de vegetação atribuídos aos grupos formados em unidades de

vegetação descritas, quer para o nosso país, quer para outras regiões, teve como critério base
o conjunto das espécies características ou a combinação de espécies diferenciais dos grupos -
espécies indicadoras e preferenciais no processo classificativo. Contudo, algumas destas apre-
sentam áreas de distribuição mais amplas, não sendo espécies exclusivas de turfeiras. Ao
considerarem-se características seguiu-se o critério definido pelo algoritmo de TWINSPAN e
ainda o facto de se ter constatado que estas espécies ou agrupamento de espécies incluem
plantas que localmente, e tendo em conta os locais estudados, podem ser consideradas
discriminantes dos respectivos grupos.

Nalguns casos, procedeu-se à subdivisão dos grupos de vegetação descritos não ape-
nas por comparação com levantamentos de outros autores (BERGHEN, 1951, RODWELL,
1991, ALDASORO et ai. 1996), mas, principalmente, como resultado das observações no
terreno e das características climáticas e topográficas dos locais. Foi o caso dos grupos I e II
(Tabela I), vulgarmente englobados na associação descrita por BRAUN BLANQUET et ai.
(1952) como Junco squarrosi - Sphagnetum compacti, em que se optou por considerar dois
agrupamentos com base na presença, no primeiro, de ericáceas e de Juniperus communis ssp.
alpina, e da sua ausência no segundo. Neste foram, por sua vez, considerados dois subgrupos,
cuja característica comum é a de se tratar de cervunais, cujas principais espécies partilhadas
são: Juncus squarrosus, Carex echinata, Aulacomnium palustre, Sphagnum capillifolium varo
rubellum e S. cuspidatum, Nardus stricta, entre outras. O primeiro subgrupo enquadra-se na
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Figura 3 - Ordenação por DCA (I e II eixos) dos levantamentos, indicação dos grupos forma-
dos por classificação e variação dos factores microambientais correlacionados significativa-
mente (P>O,OOI) com as coordenadas dos pontos relativamente a estes eixos
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Tabela 11 - Tipos de comunidades, espécies características e localização dos grupos forma-
dos pelo processo classificativo

Grupos Tipo de comunidades Espécies características Localização

r · Matos higrófilos altos ou .Erica arborea, Juniperus · Matos higrófilos do planalto central
rasteiros, bordejados por communis ssp. alpina, da Serra da Estrela, desenvolvendo-se
prados incluídos em Junco Sphagnum squarrosum Carex em áreas à volta de lagoas ou de
squarrosi- Sphagnetum echinata, S. russowii, S. pequenos declives inundados.

I compacti (BRAUN capil/ifolium, Festuca gr. rubra, Incluído no grupo de matos de
BLANQUET et aI., 1952). Cal/una vulgaris. montanha e subalpinos

(BARENDREGT & VAN DEN
DRIES, 1984).

· Comunidades abertas de . Carex nigra, Drosera • Arrelvados de altitude, inundados,
arrelvados inundados, com rotundifolia, Sphagnum de influência antropogénica, onde
manchas extensas de esfagnos: Iflexuosum, S. auriculatum, ocorrem áreas mais ou menos
Carex echinata-S. recurvum I Carex echinata, Viola palustris, extensas com água livre ou prados
auricu/atum subcomunidade Wahlenbergia hederacea, inundados declivosos, com menor
de Carex nigra-Nardus slricta Drepanocladus fluitans, diversidade de esfagnos do planalto
(M6) (RODWELL, 1991). Cal/iergon stramineum, central da Serra da Estrela.

Po/ytrichum commune.
11 '--

· Comunidades bordejando . S. cuspidatum, S. rubellum, S. · Cervunais das montanhas mais
manchas de água livre ou mais tenellum, Juncus squarrosus, elevadas do Noroeste.
ou menos submersas. .Vardus stricta, Holcus lanatus,

Juncus effusus, Carex echinata,
Pedicu/aris sy/vatica,
Aulacomnium palustre.

.Matos higrófilos de .Erica tetralix, S. subnitens , · Matos baixos do Noroeste
caracterização complexa Erica ciliaris , Molinia caeru/ea, montanhoso, vale da Campeã e, em
integrados em dois grupos: S. auriculatum, S. lenellum, formas menos diversas em esfagnos,
Cal/una vu/garis Eriophorum Arnica montana ssp. At/antica, da região Centro costeira, Pateira de
angustifolium subcomunidade Cal/una vulgaris, Drosera Fermentelos. Tipo de vegetação de
Erica tetralix (MI9). rotundifo/ia, Eleocharis características oceânicas pouco

mu/ticaulis, Narthecium comum. Matos higrófilos tipo 2
ossifragum, Eriophorum (BARENDREGT, & VAN DEN

III angustifolium, Schoenus DRIES 1984).
nigricans

· Erica tetralix-Sphagnum .Erica tetralix, Sphagnum · Matos higrófilos com maior
compactum (M 16) subnitens, Molinia caerulea cobertura de ericáceas que atinge o
(RODWELL, 1991) ou Erico Erica ciliaris, Ulex minor, seu maior desenvolvimento no
tetralicis - Sphagnetum Juncus squarrosus, S. tenellum, Noroeste montanhoso, nas encostas
capillifolii Touffet 1969 S. rubellum, S. auricu/atum. pouco deciivosas das montanhas

costeiras do Centro e em áreas
abertas, declivosas dos

~

(continua)
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(Tabela II - continuação)
pinhais que bordejam as áreas
inundadas do delta do Vouga, Pateira
de Fermentelos. Em locais menos
inundados que o anterior, sendo
bastante comum. Matos higrófilos de
tipo 4 (BARENDRENGT & VAN
DEN DRlES, 1984).

• Comunidades de lagoachos e . Sphagnum auriculatum, . Prados inundados, lameiros e

suas bordaduras inundadas. Agrotis stolonifera, Juncus lagoachos presentes em comunidades

bulbosus, Juncus effusus, de matos higrófilos do Noroeste
Agroslis gr. canina, Carex montanhoso e áreas montanhosas de

IV echinata, Calliergonella características oceân icas do sul do
cuspidata, Polytrichum país Serra de S. Mamede.
commune, Hypnum
cupressiforme.

. Comunidades de Hypericum . Sphagnum auriculatum suas • Lagoachos costeiros essencialmente

elodes Potamogeton formas obesum e crassicladum , minerotróficos ou de regiões

polygonifolius, M29 Molinia caerulea, Phragmiles interiores de características mais

V (RODWELL, 1991) ou australis, Eleocharis continentais.

Hyperico elodis - Potametum multicaulis, Hypericum elodes,

oblongi (Allorge 1921) Braun Potamogeton polygonifolius.

Blanquet & Tüxen, 1952.

Variante da comunidade Carum verticillatum, Juncus Comunidade herbácea alta das veigas

anterior com cobertura de heterophyllus, Ranunculus do rio Lima, de elevado conteúdo em

esfagnos empobrecida. vd flammula, Scirpus fluitans, matéria orgânica.

M30 (RODWELL, 1991). Sphagnum auriculatum , mais

VI
abundante nas suas formas
obesum e crassicladum ,
Eleocharis multicaulis,
Hypericum elodes, Hydrocotile
vulgaris.

descrição adoptada por RODWELL (1991), que o caracteriza como pertencendo a comunida-
des serni-aquáticas, com extensa cobertura de esfagnos como S. auriculatum e S. recurvum
(nestes levantamentos, este substituído por S. flexuosum) e Carex nigra. O segundo engloba
cervunais do Noroeste montanhoso, em que Carex nigra e S. flexuosum estão ausentes, a
cobertura de esfagnos está em média mais reduzida, para além de registar a presença de outras
espécies como Juncus ejJusus, Holcus lanatus e Agrostis canina (Tabela 11).

O grupo III (Tabela I) engloba levantamentos em comunidades de matos higrófilos e
foi subdividido em dois tipos: um que representa o que ocorre em áreas mais inundadas e/ou
de características oceânicas mais marcadas, que não foi individualizado no processo
classificativo. É o caso das comunidades de matos higrófilos que incluem Narthecium
ossifragum, Eriophorum angustifolium e Schoenus nigricans, englobados num único tipo de
vegetação, que integra comunidades de matos, mas que noutras regiões se consideram inclu-
ídas em tipos de comunidades ou associações diferenciadas (BERGHEN, 1951, FERNANDEZ-
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Tabela III- Coeficientes de correlação de Spearman entre as coordenadas dos quatro primei-
ros eixos de DCA e os parâmetros microambientais medidos em cada levantamento: n - n" de
levantamentos em que estes foram registados; *, **, *** - níveis de significância: significati-
vo a P (0.05), P(O.OI), P (0.001), respectivamente

Eixos
1 2 3

n
4

Nível de água (em) 0.627*** -0.320** -0.126 -0.102 85
N° esp.l amostra 0.360*** 0.031 -0.303* 0.106 85
PH -0.028 0.149 0.024 -0.092 38
Condutividade 0.380** -0.242 0.017 -0.317* 35
Ca2+ 0.202 -0.256 -0.045 -0.375* 37
K+ 0.460** -0.180 -0.076 -0.168 38
Mg2+ 0.503*** -0.274 0.139 -0.116 37

Na+ 0.186 -0.158 0.134 -0.259 38

N03- 0.303 0.083 -0.241 0.020 32

Sombreamento (%) -0.252 0.176 0.069 0.116 84

PRlETO, 1987, RODWELL, 1991). De qualquer modo, a ocorrência em Portugal de levanta-
mentos nalguns locais com vegetação deste tipo confirma a presença destas comunidades,
que se podem incluir de forma genérica no tipo descrito, ou em M14 (Schoenus nigricans-
Narthecium ossifragum) RODWELL (1991). Estas comunidades distribuem-se nos matos
higrófilos em mosaico, ocorrendo em pequenas depressões inundadas, mesmo com alguma
água livre. O desenvolvimento de comunidades deste tipo está dependente da própria dinâmi-
ca das comunidades de turfeiras em Portugal, uma vez que existe um conjunto de factores que
controla e limita essa mesma dinâmica, impedindo o desenvolvimento de espécies, nomeada-
mente de esfagnos, que, não ocorrendo no nosso país, não permitem o estabelecimento de
estádios sucessionais posteriores, bem caracterizados do ponto de vista florístico. Nas
bordaduras mais elevadas estas comunidades são substituídas por matos pertencentes a Erica
tetralix-Sphagnum compactum (MI6) (RODWELL, 1991) ou Erico tetralicis - Sphagnetum
capillifolii Touffet 1969 (Tabela 11).

O tipo de vegetação descrito pelo grupo IV apresenta uma diversidade menor de espé-
cies de Sphagnum. S. auriculatum é espécie indicadora do grupo (Figura 2), o que o aproxima
do grupo V, não fora a ausência ou a fraca abundância de espécies que neste aparecem bem
representadas e que têm sido apontadas como espécies características de tipos de vegetação
ou associações já descritas (Tabela 11).A presença de outras, nomeadamente as outras espéci-
es indicadoras, Agrotis stolonifera e Juncus bulbosus, permitem considerá-lo um grupo à
parte com características mistas ou de transição. Não podendo ser incluído, com rigor, em
nenhuma das comunidades de turfe iras descritas, do ponto de vista florístico, estabelece a
transição entre as comunidades de matos higrófilos e as comunidades descritas para o grupo
V. Geograficamente, é um tipo bem distinto, ocorrendo em áreas do Noroeste montanhoso ou
com tendências oceânicas (Figura 1, Tabela I). No terreno, aparece vulgarmente em locais
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inundados ou com escorrências, de características oligotróficas, em que o nível de água se
mantém estável durante quase todo o ano. Ocorre nas áreas mais inundadas das comunidades
de matos higrófilos e inclui ainda prados e lameiros em áreas de características oceânicas,
com Juncus ejJusus, Carex echinata e, por vezes, com Narthecium ossifragum, espécies
inexistentes ou pouco representadas no tipo de vegetação descrito para o grupo seguinte (Ta-
bela 11).

O grupo V (Tabela I) engloba comunidades bastante bem definidas e descritas do
ponto de vista florístico. Os locais incluídos, na sua maioria costeiros, estão sujeitos a flutuações
sazonais do nível de água, por vezes significativas, têm características mais termófilas e são
predominantemente minerotróficos (Tabela II).

O grupo VI (Tabela I) pode ser incluído no tipo de vegetação geral indicado para o
grupo V, pois também inclui comunidades inundadas sazonalmente. Contudo, a ausência de
Potamogeton polygonifolius e a elevada frequência de outras espécies, entre as quais Juncus
heterophyllus, Carum verticillatum, Ranunculus flammula, não ou pouco representados no
grupo V, e ainda de Eleocharis multicaulis, espécie quase constante nos levantamentos deste
grupo, juntamente com o facto de S. 'auriculatum f. crassicladum ser preferencial, conferem-
lhe características muito específicas (Tabela 11).RODWELL (1991) refere um tipo de vegeta-
ção semelhante, denominado como M30 ou Hydrocotylo-Baldellion Tüxen & Dierssen 1972,
do qual o grupo VI difere por apresentar uma frequência elevada de Eleocharis multicaulls, o
que foi descrito como podendo ocorrer nalguns casos, e não ter sido registada a presença de
Baldellia ranunculoides. Contudo, uma espécie não utilizada na classificação por ser pouco
frequente na totalidade dos levantamentos, mas registada para o local a que se refere este
grupo, Alisma plantago-aquatica, pode ser considerada como vicariante.

2. Ordenação
O diagrama de ordenação (Figura 3) apresenta a nuvem de pontos dispersa sobretudo

ao longo do primeiro eixo, o qual expressa a maior parte da variação florística que ocorre nos
levantamentos. A delimitação dos grupos formados no processo classificativo no diagrama de
ordenação permite a comparação e a integração dos dois tipos de dados. Assim, pode obser-
var-se que, do lado direito do diagrama, o grupo VI aparece bastante bem delimitado, tal
como no extremo esquerdo, o grupo I.O grupo II está também bem individualizado à esquer-
da, com o ponto 13.1 deslocado devido à ocorrência de Sphagnum subnitens, espécie indicadcra
do grupo Ill, do qual, por isso, se aproxima. Também o ponto 10.1 se coloca junto do grupo
IV, dado que este local corresponde a uma área declivosa, inundada com água livre na parte
plana, em que apenas ocorre S. auriculatum e suas formas, um habitat e uma composição
florística de alguma forma coincidentes com o que é característico deste grupo (Tabelas I e
lI).

Os grupos III e IV, localizados ao centro do gráfico, incluem os locais menos bem
diferenciados, tal como já tinha sido constatado na análise feita anteriormente para os resulta-
dos do processo classificativo. No grupo III,os levantamentos 2.7 e 16.2 ocorrem numa área
marginal do grupo. No primeiro caso, trata-se de uma área localizada na bordadura de uma
veiga eutrofizada dominada por Phragmites australis, em que S. subsecundum sensu strictu é
abundante, da qual estão ausentes ericáceas e outras espécies de esfagnos que caracterizam as
comunidades de matos higrófilos que dominam este grupo. O ponto 16.2 ocorre numa área de
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transição de matos higrófilos, constituídos por mochões extensos, para depressões inunda-
das, incluídas, do ponto de vista florístico, no grupo V. Apesar disto, a composição florística
global qualitativa e quantitativa destes dois pontos indica claramente a sua inclusão neste
grupo. Ainda no grupo Ill, a posição do ponto 22.6 não está claramente definida, possivel-
mente por se tratar de um levantamento sem os esfagnos mais abundantes nas comunidades
de matos higrófilos em que se integra, e também por registar elevada cobertura S. subsecundum
spp. inundatum. Este levantamento integra uma zona marginal da turfeira do local 22, bastan-
te sombreada, em que as plantas de esfagno eram robustas e férteis (Figuras 1,3, Tabela I).
Contudo, as outras espécies características do grupo Illestavam presentes, embora com ní-
veis de abundância menos significativos que nos outros levantamentos do local ou da estação.

No grupo IV, merecem destaque pela sua posição marginal os levantamentos do local
24, nomeadamente 24.1, 24.2, 24.3 e também o ponto 25.1 (Tabela I). O local 24, situado na
serra de S. Mamede, compreende uma clareira de pinhal, constituída por mato rasteiro de
fraca cobertura, ligeiramente declivosa, com uma linha de água que termina num lagoacho de
água estagnada. Todos os levantamentos, se localizaram ao longo do declive, excepto o 24.4,
localizado na bordadura do lagoacho. São, portanto, aceitáveis as afinidades dos primeiros
três pontos com o grupo anterior, em termos de composição florística, embora a presença
constante de Agrostis stolonifera (excepto em 24.2), Agrostis juressii e de apenas S. auriculatum
os tenha colocado no grupo IV. A ausência em 24.2 de Agrostis stolonifera, espécie indicadora
deste grupo (Figura 2), sugere que, do ponto de vista florístico, as suas afinidades são maiores
com o grupo anterior. O levantamento 25.1 apresenta posição marginal por registar uma co-
bertura significativa de Molinia caerulea e Erica tetralix, espécies indicadoras do grupo Ill,e
incluir, por outro lado, S. auriculatum, indicadora do grupo IV, em que se inclui este levanta-
mento (Figura 3).

No grupo V (Tabela I), o ponto 4.1 é marginal, dado que, apesar de apresentar cober-
tura significativa para Molinia caerulea e S. auriculatum, que são as espécies que apresentam
níveis de abundância mais elevados neste grupo, não inclui S. auriculatum f. obesum, que
aqui apresenta a maior abundância verificada entre todos os grupos e inclui Genista triacanthos,
espécie que ocorre apenas no grupo anterior, embora com cobertura moderada. O ponto 17.1
é marginal no seu grupo, pois inclui espécies preferenciais do grupo VI, nomeadamente
Hypericum elodes e S. auriculatum f. crassicladum, que, apesar de ocorrerem também no
grupo V, estão neste incluídas no grupo das não preferenciais (Figura 3).

3. Interpretação ecológica dos eixos de ordenação
Os valores do coeficiente de Spearman testados (Tabela Ill) indicam que é o primeiro

eixo que se apresenta correlacionado de modo significativo com o maior número de parâmetros
considerado, tal como já foi observada neste eixo a maior dispersão dos dados florísticos no
diagrama de ordenação (Figura 3). Ao sobrepor no gráfico de ordenação a variação ao longo
dos primeiro e segundo eixos dos parâmetros considerados correlacionados de modo signifi-
cativo, constata-se que a distância ao nível freático nos levantamentos aumenta da direita para
a esquerda, tal como a diversidade, medida como n° de espécies/amostra. A condutividade
apresenta correlação positiva também com o eixo I, o que sugere uma maior concentração de
electrólitos nos grupos localizados à direita do gráfico quando comparados com os da esquer-
da. Responsáveis pela existência desta correlação positiva significativa são os iões Mg2+e K+,
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correlacionados significativamente também com os levantamentos e grupos ao longo deste
eixo. De acordo com estes dados, confirmam-se os parâmetros microambientais que caracte-
rizam os grupos e comunidades referidos anteriormente e pode inferir-se que os levantamen-
tos e grupos localizados à direita no diagrama de ordenação têm águas mais mineralizadas,
correspondendo, por isso, a locais mais enriquecidos do ponto de vista de nutrientes, mais
alagados e com menor diversidade de espécies.

As unidades de vegetação apresentadas (Tabela 11)apresentaram-se coerentes com os
parâmetros microambientais avaliados: (1) sistemas pouco diversos, do ponto de vista
esfagnológico, minerotróficos a sul do País e em regiões de características mais termófilas;
(2) sistemas mais complexos do ponto de vista sucessional, com maior abundância de esfagnos
com diversidade moderada, ocupando áreas mais extensas e essencialmente integradas em
comunidades de matos higrófilos na região Noroeste ou de características mais oceânicas; (3)
comunidades como as da serra da Estrela, em que os esfagnos atingem cobertura e diversida-
de máximas, de características ombrotróficas, e em que a relação com os sistemas de turfeiras,
definidos em termos florísticos e estruturais para outras regiões europeias, parece ter maior
paralelismo.

Os processos classificativo e de ordenação, baseados em algoritmos semelhantes, apre-
sentaram resultados comparáveis e coerentes, o que confere aos grupos de vegetação descritos
verosimilhança real. De notar, contudo, que quer um processo, quer outro apontam casos de
locais com estruturas de turfe iras complexas, heterogéneas, em que, num mesmo local, podem
ser reconhecidas diferentes comunidades que ocorrem dispersas no terreno de acordo com
factores microambientais, nomeadamente de acordo com os níveis freáticos e a topografia.

Contudo, não é possível apresentar um esquema classificativo das turfeiras portugue-
sas, por um lado devido às próprias limitações dos sistemas classificativos existentes (basea-
dos na topografia, na hidromorfologia ou em critérios puramente florísticos), e por outro
devido à inexistência de estudos prévios apropriados. As técnicas numéricas utilizadas forne-
cem um conjunto de dados preliminares sobre o qual é agora possível basear trabalhos futuros
de índole populacional, florística e fitogeográfica, com vista à produção de sistemas
classificativos apropriados ao território ou à integração nos sistemas existentes, com eventu-
ais adaptações.
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Sobre a presença de Anemone nemorosa L. em
Portugal Continental

Henrique Nepomuceno Alves * , João José Honrado ** & Francisco Barreto
Caldas* *

RESUMO: Foi recentemente encontrada uma população de Anemone nemorosa L.,
com cerca de 1000 indivíduos, no Planalto de Castro Laboreiro (Parque Nacional da
Peneda-Gerês), num juncal de Juncion acutiflori sob coberto de um bidoal. Esta desco-
berta constitui a primeira referência fidedigna de A. nemorosa para o território portugu-
ês, já que, segundo os autores, a anterior citação de Brotero (1804) deverá referir-se a A.
trifolia L. subsp. albida (Mariz) Ulbr,

Palavras chave: Anemone, Flora de Portugal, Parque Nacional da Peneda-Gerês.
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ABSTRACT: 00 the presence of Anemone nemorosa L. in Portugal.
A population of about 1000 individuais of Anemone nemorosa L. has recently been
found in the Castro Laboreiro Plateau (Peneda-Gerês National Park), in a damp meadow
(Juncion acutiflori) under a birch riparian forest. According to the authors, this is the
first reliable reference of A. nemorosa for Portugal, since a previous citation by Brotero
(1804) most likely refers to A. trifolia L. subsp. albida (Mariz) Ulbr,

Keywords: Anemone, Flora ofPortugal, Peneda-Gerês National Park .
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De entre as 17 espécies europeias de Anemone L., apenas duas (A. trifolia L. subsp.
albida (Mariz) Ulbr. e A. palmata L.; TUTlN & CHATER, 1993) ou três (A. trifolia subsp.
albida, A. palmata e A. coronaria L.; MONTSERRAT, 1986) têm ocorrência confirmada em
Portugal Continental.

Anemone nemorosa L. é uma espécie relativamente frequente na Europa (excepto na
Região Mediterrânica), ocorrendo em bosques e prados. Na Península Ibérica, é geralmente
referida para o Norte e o Noroeste de Espanha, mas não para Portugal. Pelo contrário, A.
trifolia subsp. albida é endémica do Noroeste da Península (Galiza, Norte e Centro de Portu-
gal). Devido à grande semelhança morfológica e ecológica, estes dois taxa têm sido frequen-
temente confundidos (cf. MONTSERRAT, op. cit.).

BROTERO (1804) refere A. nemorosa para o Centro de Portugal ("in dumetis montosis
inter Lousãa et Corvo et alibi in Beira"). No entanto, a ausência de material de herbário e a
ambiguidade da descrição apresentada toma impossível saber a que planta realmente se refe-
ria Brotero.

MARlZ (1886), na sua revisão das Ranunculáceas portuguesas, também refere A.
nemorosa, mas apenas seguindo a citação de Brotero, chamando a atenção para o facto de
esforços de herborização subsequentes no local indicado se terem revelado infrutíferos. No
mesmo trabalho, Mariz descreve A. albida a partir de material proveniente do Norte de Portu-
gal.

COUTINHO (1939) e SAMPAIO (1947) também seguiram a citação de Brotero para
A. nemorosa, incluindo ainda A. trifolia, que referem para o Noroeste de Portugal. Mais re-
centemente, AMARAL FRANCO (1971) reconhece apenas duas espécies de Anemone para o
território português: A trifolia subsp. albida e A. palmata, remetendo "A. nemorosa sensu
Brot., non L." para a sinonímia do primeiro taxon.

É de referir que a localização referida por BROTERO (op. cit.) se encontra dentro da
área de distribuição conhecida de A. trifolia subsp. albida em Portugal, pelo que tudo aponta
para que tenha sido esta a planta realmente vista pelo grande botânico em vários pontos da
Beira Litoral.

Trabalho de campo realizado no planalto de Castro Laboreiro (Parque Nacional da
Peneda-Gerês) permitiu encontrar uma população de A. nemorosa com cerca de 1000 indiví-
duos, na margem de um pequeno rio:

PORTUGAL, Mi: Melgaço, Castro Laboreiro, 29TNG75, 1050 m.s.m., 13-IV-1999,
F. Barreto Caldas, João José Honrado & Henrique Alves, PO 57043.

Na sequência dos comentários anteriores, a população agora encontrada constitui, na
opinião dos autores, a primeira referência fidedigna de A. nemorosa para Portugal. O facto de
esta espécie não ter sido anteriormente encontrada em Portugal dever-se-á, por um lado, à
relativa semelhança morfológica com A. trifolia subsp. albida e, por outro lado, ao facto de
necessitar de solos compensados hidricamente neste extremo sudoeste da sua área de distri-
buição.
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RESUMO: o presente trabalho constitui um primeiro contributo para o conhecimento
dos carvalhais de Quercus canariensis, Quercus faginea e Quercus broteroi do Sul da
Península Ibérica (Andaluzia, Extremadura espanhola e Centro e Sul de Portugal). Nes-
te sentido, foi feito um levantamento bibliográfico e um levantamento de campo sobre
cada um dos três carvalhais estudados. Os resultados, ainda que preliminares, permitem
constatar que estes carvalhais constituem comunidades clímax independentes e que apre-
sentam um cortejo florístico, assim como uma dinâmica distintos.

Palavras chave: Quercus canariensis, Quercus faginea, Quercus broteroi, carvalhais.

ABSTRACT: Preliminary data about marcescent woods of Southern Iberian Pe-
ninsula (Portugal and Spain).
This study contributes to the current state of knowledge about marcescent woods of
Quercus canariensis, Quercus faginea and Quercus broteroi in the southern Iberian
Peninsula (Andalusia, Spanish Extremadura and central and southern Portugal). We
have carried out a bibliographic research and field works on different marcescent woods.
As a preliminary result, we can point out that each community has a typical floristic
composition and dynamics, behaving as independent climacic stages.

Keywords: Quercus canariensis, Quercusfaginea, Quercus broteroi, marcescent woods.
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Introducción
Como consecuencia de las investigaciones realizadas entre las universidades de Évora

(Portugal) y Jaén (Espana), damos un avance deI estado actual sobre el conocimiento de los
quejigares de Quercus canariensis Willd., Quercusfaginea Lam. y Quercus broteroi (Coutinho)
Rivas-Martínez & Sáenz-Laín, en el sur de la Península Ibérica. En los estudios preliminares
se ha detectado que estas comunidades actuán como clímax independientes con una composi-
ción florística y dinámica propias. Se realiza un estudio de campo, muestreando las diferentes
comunidades de quejigar y aI mismo tiempo hacemos un estudio bibliográfico de las distintas
asociaciones vegetales conocidas hasta el momento.

Material y métodos
Las zonas objeto de este trabajo ocupan los territorios de las comunidades autónomas

de Andalucía, la Extremadura espafiola y el Centro y Sur de Portugal. Biogeográficamente
están representadas las provincias Mediterráneo-Iberoatlántica (subprovincia Luso-
Extremadurense) y Bética (subprovincias Bética y Gaditano-Onubo-Algarviense) (RIVAS-
MARTÍNEZ & LOIDI, 1999). En las zonas occidentales deI territorio de estudio predominan
los sustratos silíceos, mientras que hacia las orientales dominan los sustratos básicos. Los
termotipos oscilan entre el termomediterráneo y el crioromediterráneo, mientras que el
ombrótipo va desde el semiárido al húmedo-hiperhúmedo (RIVAS-MARTÍNEZ & LOIDI,
1999a). Las formaciones de quejigar aparecen en los termotipos termo y mesomediterráneo
bajo ombrotipo subhúmedo.

Se utiliza la metodología fitosociológica (BRAUN-BLANQUET, 1979) para reali-
zar muestreos de campo en los territorios siguientes: Algarve, Sierras Subbéticas, Aljibe,
Serranías de Ronda, Aracena y Sierra Morena. Para el estudio de los táxones deI género
Quercus hemos seguido a RIVAS-MARTÍNEZ & SÁENZ-LAÍN (1991). El esquema
sintaxonómico se ajusta a los criterios de RIVAS-MARTÍNEZ et al. 1999).

Antecedentes
En el momento actual a nivel taxonómico existen ciertas dudas sobre el valor de deter-

minados taxa del género Quercus, dependiendo de la flora utilizada: Flora Ibérica, Flora
Andalucía Occidental, Flore de I 'Afrique du Nord, Nouvelle Flore de I 'Algérie et des Régions
Désertiques Méridionales, Prodromus Florae Hispanicae, Flora de Portugal, LLAMAS et
ai. (1995), RIVAS-MARTÍNEZ & SÁENZ-LAÍN (1991), así pues, unos mantienen ciertos
táxones con rango de especie, mientras que otros los consideran con rango infraespecífico.
Por igual, se sinonimiza por algunos autores Quercusfaginea subsp. alpestris (Boiss.) Maire
a Quercus faginea subsp.faginea, mientras que otros mantienen la subsp. alpestris; por otra
parte, algunos autores incluyen dentro de Quercus faginea la subsp. broteroi (Coutinho) A.
Camus, mientras que otro grupo de ellos la mantienen con el status de especie, Quercus
broteroi (Coutinho) Rivas-Martínez & Sáenz-Laín. Así mismo, se subordina a este último
taxon Quercus lusitanica varo baetica Webb y Quercus lusitanica subsp. baetica (Webb)
DC .. Por todo ello existen suficientes indicios para iniciar un estudio taxonómico que aclare
muchas de las dudas aquí planteadas, sobre todo si tenemos en cuenta que la mayoría de los
autores utilizan caracteres vegetativos como tamafío de las hojas y peciolo, tipo y número de
nervios, tomento, tipos de pelos y longitud de estos, y algún carácter reproductor; en nuestra
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opinión, debemos de tener en cuenta que Quercus faginea es un taxon extraordinariamente
polimorfo.

Resultados

Estudio de caracteres vegeta ti vos
En este estudio preliminar hemos podido constatar que los caracteres utilizados por

RIVAS-MARTÍNEZ & SÁENZ-LAÍN (1991) para separar Quercus broteroi y Quercus faginea
son inicialmente válidos, ya que efectivamente Quercus broteroi presenta generalmente 10
nervios en sus hojas con abundantes pelos estrellados adpresos de más de 0,4 mm, nervios
secundarios tortuosos en sus extremos y amentos con tamafio entre 4-8 em. Sin embargo,
hemos observado la persistencia deI carácter combado de los nervios secundarios, que podría
ser otra característica a tener en cuenta. Muy próximo a este taxon existe un grupo con caracteres
intermedios entre Quercus broteroi y Quercus faginea, caracterizado por la presencia de más
de nueve nervios secundarios combados y tortuosos en su extremos y con pelos simples y
estrellados adpresos, que en general, están entre 0,3 y 0,4 mm, por lo que en nuestra opinión
podría tratarse de un nuevo taxon. Respecto a Quercus faginea Lam. subsp.faginea y Quercus

faginea Lam. subsp. alpestris (Boiss) Maire, los consideramos como táxones infraespecíficos,
diferenciados por un tomento denso grisáceo-amarillento (subsp. faginea) frente aI blanco-
grisáceo y laxo de Quercus faginea subsp. alpestris; los pelos estrellados adpresos son en
ambos casos inferiores a 0,3 mm de diámetro, presentando de 6-9 pares de nervios secundarios
en la subsp.faginea y 7-12 pares de nervios secundarios muy paralelos en la subsp. alpestris.
Es posible que estos caracteres no diferencien claramente ambos táxones, no obstante, los
estudios que actualmente elaboramos esperamos que arrojen alguna luz al respecto.

Un carácter importante que diferencia claramente Quercus broteroi de Quercusfaginea
es el tamafío de los amentos. Además en nuestro análisis damos juego a un nuevo carácter no
utilizado hasta el momento, como es el valor deI angulo que forma el nervio secundario con el
nervio principal, ya que dicho carácter es repetivivo, siendo este ángulo una expresión de los
planos ecuatoriales que presentan las células en sus mitosis. En el caso de Quercus broteroi
subsp. broteroi este angulo siempre es superior a 60 grados, mientras que en Quercus faginea
subsp.faginea, Quercus faginea subsp. alpestris y Quercus canariensis es inferior.

Distribución
Quercus canariensis Willd.

Especie que en el sur peninsular se localiza en las sierras deI Aljibe, Monchique, Aracena
y que hemos herborizado en Sierra de Garganta y Arroyo deI Casarejo (Bafios de la Encina),
en la provincia de Jaén, por lo que podemos afirmar que se distribuye por todos los territorios
siliceos y húmedos de Sierra Morena.

Quercus faginea Lam.
subsp. faginea

EI areal de esta subespecie es amplia. Aparece tanto en sustratos calcáreos como silíceos,
bajo ombrotipo subhúmedo, en Sierra Morena, sierras Subbéticas y Serranías de Ronda,
alcanzando el AIgarve portugués.
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subsp. alpestris (Boiss.) Maire
Esta subespecie, de preferencias por sustratos básicos, aparece bajo ombro tipo

subhúmedo-húmedo e incluso hiperhúmedo, formando quejigares de alta montafía como en
Sierra de las Nieves y orlando junto con Quercus faginea a las formaciones de Abies pinsapo.
En su distribución alcanza las sierras Subbéticas en la provincia de Jaén (Sierra de Jabalcuz).

Quercus broteroi (Coutinho) Rivas-Martínez & Sáenz-Laín
subsp. broteroi
Subespecie muy occidental que llega hasta las sierras Subbéticas de Cazorla y Alcaraz,

siempre en ambientes muy mesofíticos, tanto sobre sustratos básicos como ácidos.

Sintaxonomía
Hasta el momento, en el sur de la Península Ibérica, aparecen descritos los siguientes

sintaxones:
Rusco hypophylli-Quercetum canariensis Rivas-Martínez 1975

Formaciones de Quercus canariensis muy frecuentes en los territorios del Aljibe.

Euphorbio monchiquensis-Quercetum canariensis Malato Beliz in Rivas-Martínez,
Lousa, T.E. Díaz, Femández-González & J.c. Costa 1990

Sintaxon descrito en la Sierra de Monchique (Portugal) que hemos herborizado en las sierras
de la unidad biogeográfica Araceno-Pacense, siempre bajo ombrotipo húmedo y' orlando a
melojares de Arbuto-Quercetum pyrenaicae.

Arisaro-Quercetum broteroiBr.-BI., P. Silva & Rozeira 1956 corroRivas-Martínez 1975
Asociación endémica de Portugal con areal divisorio portugués y arrabidense reliquia!.

Pistacio terebinthi-Quercetum broteroi Rivas Goday 1964
Sintaxon descrito por RIVAS GODAY (1964) para las serranias de Badajoz, Norte de Sevilla
y Cáceres, cuyo areal llega a los núcleos montafiosos centrales de Sierra Morena Oriental,
localizándose en zonas de pies de monte y valles con suelos muy profundos y ombrotipo
húmedo, donde constituye la orla de melojares de Arbuto-Quercetum pyrenaicae. En su
composición florística dominan especies acidófilas, aunque la presencia de alguna taxon
basófilo como Bupleurumfruticosum, nos sugiera estudiar este sintaxon en profundidad. Estos
quejigares presentan contactos catenales con las formaciones de Quercus faginea en las esta-
ciones más continentalizadas con ombrotipo subhúmedo. Hacia los lugares más mesofíticos,
como ocurre en los valle encajados muy lluviosos, estos bosques se enriquecen en Quercus
canariensis. Por último, en los amplios valles sobre suelos profundos contactan con las
fresnedas de Ficario-Fraxinetum angustifoliae, representando una variante mesoedafohigrófila.

Quercetum alpestris-broteroi Pinto-Gomes t"998
Asociación descrita por PINTO-GOMES (1998) para el Algarve portugués, sobre sustratos
calcáreos y termo tipo termomediterráneo, caracterizado florísticamente por Quercus broteroi,
Quercus faginea subsp. alpestris, Quercus faginea subsp. faginea, Quercus x marianica,
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Quercus canariensis y Quercus xjahandiezii. En su dinámica presentan un primer estadío de
sustitución de madrofíal, seguido de matorrales de Genista algarbiensis, especie que también
hemos localizado en las. sierras de Aracena, por lo que si tenemos en cuenta la composición
florística y su dinamica, debe de ampliarse su areal de distribución a las estaciones más soleadas
y húmedas de los territorios Araceno-Pacenses.

Oleo-Quercetum broteroi Galán, Pérez-Latorre & Cabezudo in Pérez Latorre, Galán,
P. Navas, D. Navas, Y. Gil & Cabezudo 1999

Sintaxon descrito para los ambientes termomediterráneos subhúmedos-húmedos del Parque
de los Alcomocales (PÉREZ LATORRE et ai., 1999), restringido al sector Aljíbico, geovicario
deI Arisaro-Quercetum broteroi y caracterizado por la presencia de Quercus broteroi y Quercus
x marianica. Además de las diferencias biogeográficas existentes con el Quercetum alpestris-
broteroi existen también diferencias florísticas como es la presencia en este último caso de
Quercus alpestris y Quercus canariensis. A esto hay que sumar una cohorte de especies com-
pafíeras y una dinámica muy diferente, por lo que, a nuestro entender, deben mantenere am-
bos sintaxones.

Viburno tini-Quercetum fagineae Torres & Cano as. nova hoc loco (Quadro I Inv. 1-
12, typus: Inv. 3)

Constituyen formaciones mixtas de Quercus faginea subsp. faginea y Quercus faginea subsp.
alpestris en zonas subhúmedas mesomediterráneas sobre sustratos básicos de la subprovincia
Bética, concretamente en los territorios subbéticos meridionales, hispalenses y rondefíos. Estas
formaciones de quejigar, ya puestas de manifiesto por TORRES (1997) y CANO et ai. (1999),
se desarrollan en sustratos margosos profundos de los termotipos termo y mesomediterráneo.
En su composición florística destacan Quercus faginea, Viburnum tinus, Arbutus unedo,
Crataegus monogyna, Rhamnus alaternus, Bupleurumfruticosum y Bupleurum rigidum. En
los territorios meridionales menos continentalizados se enriquecen en Quercus alpestris, mien-
tras que hacia los lugares más mesofíticos presenta una variante con Quercus broteroi.

Por último, ponemos de manifiesto la presencia de formaciones de Quercus faginea
con carácter climácico en los pies de monte de los territorios mariánico-monchiquenses orien-
tales, con dominio de sustratos silíceos y ombrotipo subhúmedo, donde la manifiesta
continentalidad del territorio impide la presencia de alcomocales. Estas formaciones de Quercus
faginea, localizadas en valles y pies de monte sobre sustratos profundos, presentan una come
posición florística propia dominada por Quercus faginea, Paeonia broteroi, Phillyrea latifolia,
Pistacia terebinthus, Ruscus aculeatus y Pyrus bourgaeana (Quercetea ilicis). En su dinámi-
ca aparece como primer estadío de sustitución un madrofíalde Phillyreo-Arbutetum unedonis
que evoluciona finalmente hacia jarales-brezales; estos bosques de quejigos cuando se loca-
lizan en ambientes muy húmedos, constituyen la orla del Pistacio terebinthi-Quercetum
broteroi, en su variante mesofítica con Quercus broteroi. Desde el punto de vista sintaxonómico
estos quejigares representan al Pyro-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1987 subas.
quercetosum fagineae Velasco in Cano & Valle 1990, sintaxon que consideramos debería ser
elevado de rango, Pyro bourgaenae-Quercetum fagineae (Velasco in Cano & Valle 1990)
stat. novo
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Quadro I - Viburno tini-Quercetum jagineae Torres & Cano as. nova hoc loco (Paeonio-
Quercenion rotundifoliae; Quercion broteroi; Quercetalia ilicis; Quercetea ilicis)
N" de orden I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 P
Altitud (I = 10m) 110 90 84 106 90 108 105 105 100 120 100 110
Área (m2) 400 500 400 400 400 400 400 400 200 400 200 200
Cobertura (%) 100 90 95 90 90 90 90 90 70 80 90 70
Inclinaeión (%) 15 15 15 5 15 10 10 10 20 15 5 20
Orientación N NW N NE NW N NE NE W N NW NE
N° de especies 35 25 22 21 19 24 18 13 13 15 16 9
Características de asociación y

unidades superiores:
Quercus faginea 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 12 V
Crataegus monogyna I 2 + I 2 2 I I 2 2 I 2 12 V
Viburnum tinus 4 + 3 2 I 3 2 3 I 3 10 V
Querem' rotundífolia + + + 2 I I I + 8 IV
Bupleurum fruticosum 3 2 3 I 2 2 6 11I
Rubia peregrina I I + I 2 + 6 111
Rhamnus alaternus I I + 2 I I 6 111
Lonicera implexa I 2 I I + + + 6 11I
Clematisflummula 2 I I + 2 5 111
Bupleurwn rigidum 3 2 I 2 I 5 111
Ruscus aculeatus I + + + 4 11
Smilax aspera ssp. áspera 2 2 I 3 4 11
Paeonia broteroi 2 I I I 4 11
Quercus coccifera + + I I 4 11
Hedera helix 2 2 2 3 11
Tamus communis I I I 3 11
Pistacia terebínthus 2 2 2 3 11
Arbutus unedo I 2 3 3 11
Clematís vitalba 2 I 2 11
Smilax aspero ssp. altíssima 2 I 2 I
Jasminum fruticans I I +
Phillyrea lati/alia + I +
Pistacla lentiscus I I +
Olea sytvestris + I +
Colutea atlantica 2 I +
Berberis hispanica + I +
Compaiicras:
Daphne gnidium + + + I I + + + 8 IV
Cistus albidus + I I + I I 6 111
Stipa bromoides + + I I 2 5 111
Genista speciosa + + I 2 4 11
Dactylis hispanica + + + + 4 11
Dorycnium penlaphy/lum. + I + + 4 II
Spartíum juneeum + + + 2 4 11
Asparagus acutifolius + + + 3 11
Brachypodium retusum I + + 3 11
Staehelina dubia I I + 3 11

Outras espécies: Osyrís alba I(I ),1 (3); Ulmus g/abra +(1 ),+(4); Ptilostemum hispanicus +( I), +(6); Brachypodium syívatícum 2( 1), +(6); Rosa canina 1(1),
+( 12); Phlomis purpurea +(2), I(11); Ononís speciosa +(2), +(6); Linum suffruticosum +(3), +( 10); Rubus ulmifolius 1(4), +(12); Prunus ínsititía 1(4), +(9);
Thymus mastíchina +(5), +(10); Teucrium fruticans +(7), +(11); Bíscutella valentína +(8), +(10); Cístus salvtifolius +(9),+(11); Irisfoetidissima 1(1);
Camponula ropunculus +( I); Clinopodium vulgare 2( I); Vicia cracca I(I); Catonanche caerulea +(1); Hypericum perforatum +( I); Piptatherum paradoxum
+( I); Geum sylvatícum 1(I); Silene vulgaris +( I); Ulex porviflorus +( I); Rosmarinus officinalis +(1); Rosa pouziníí 1(2); Echínospartium boissíerí. +(2);
Hedysarum humile +(3); Coronillajuncea 2(3); Sedum sediforme +(3); Vitis sylvestris 2(4); Comus sanguínea 2(4); Fiem; caríca +(4); Lythrum junceum
+(4); Daetylorrhiza elata +(4); Genísta seorpius 1(5); Cístus monspelíensís 1(5); Sanlolina chamechyparissus +(5); Eíymus hi.\panicus/(6); Driganum
virem' 1(7); V/ex parviflorus 1(9); Lavandula latifolia +(9); Digitalis purpúrea 2( 1O); Solvia lavandulifolia 1(10); Hetlebomsfoetídus I(10); Rosa micrantha
I(I O); Cytisus reverchoníi 1(11); Sanguisorba minar 1(11); Rhagadiolus edulis +(11); Acer monspessulanum 4(12).
Localidades: 1,4,9 Y 11.- Arroyo Riofrío (S' Pandera, Los Villarcs-Jaén, 30SVG2975). 2 Y 5.- Cortijo Las Rondas (Alcaudctc-Jaén, 30SVGI164). 3.-
Jabalcuz (Jaén, 30SVG2877). 6 y 7.- Cortijo Fuente dei Toro (Aleaudcte-Jaén, 30SVGI462). 8.- Cerro Las Cruecs (Aleaudete-Jaén, 30SVGI462). 10.-
Vcntisqucros-Cortijo La Colmena (Valdepeiías de Jaén, 30SVG3163). 12.- Barranco dei Monastcrio (Los Carchcles-Jaén, 30SVG 1462).
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Esquema sintaxonómico
QUERCETEA ILICISBr.-Bl. ex A. & O. Bolós 1950

Quercetalia ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Rivas-Martínez 1975
Quercion broteroi Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956 corr. V. Fuente 1986 em. Rivas-
Martínez 1975

Quercenion broteroi
Arisaro-Quercetum broteroi Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956 corro Rivas-
Martínez 1975
Pistacio terebinthi-Quercetum broteroi Rivas Goday 1964

v ar. mesofítica con Quercus canariensis
Paeonio broteroi-Quercenion rotundifoliae Rivas-Martínez in Rivas-Martínez,
Costa & Izco 1986
Pyro bourgaeanae-Quercetumjagineae (Velasco in Cano & Valle 1990) stat.
novo

(Syn: Pyro bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1987 su-
bas. quercetosumjagineae Velasco in Cano & Valle 1990)

varo mesofítica con Quercus broteroi
Viburno tini-Quercetum jagineae Torres & Cano Cano as. nova hoc loco

varo meridional con Quercus alpestris
varo mesofítica con Quercus broteroi

Querco rotundifoliae-Oleion sylvestris Barbero, Quézel & Rivas-Martínez in Rivas-
Martínez, Costa & Izco 1986

Rusco hypophylli-Quercetum canariensis Rivas-Martínez 1975
Querco alpestris-broteroi Pinto-Gomes 1998
Oleo-Quercetum broteroi Galán, Pérez-Latorre & Cabezudo Cabezudo in Pérez-
Latorre, Galán, P. Navas, D. Navas, Y Gil & Cabezudo 1999
Euphorbio monchiquensis-Quercetum canariensis Malato Beliz in Rivas-
Martínez, Lousa, T.E. Díaz, Femández-González & J.C. Costa 1990
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ALFA, Lisboa. Portugal

Amiais paludosos de Portugal Continental

Maria Dalila Espírito Santo, Patricia Rodríguez & Pedro Bingre

.,

RESUMO: Os amiais que crescem nas margens de rios meso-oligotróficos com elevada
humidade edáfica durante todo o ano, descritos para Portugal, são incluídos na aliança
Osmundo-Alnion da ordem Populetalia albae e da classe Querco-Fagetea. Ao longo
dos trabalhos de campo, verificou-se que, na bacia hidrográfica do Nabão, os povoa-
mentos de amieiros e salgueiros crescem nas margens aplanadas e permanentemente
encharcadas de algumas ribeiras (pauis). Estas formações são incluídas na classe A lnetea
glutinosae, ordem Alnetalia glutinosae, aliança Alnion glutinosae, associação Carici
lusitanicae - A Inetum glutinosae, subassociação fraxinetosum angustifoliae Espírito Santo
& T.E. Díaz subass. nova, própria da Região Mediterrânica, em que Fraxinus angustifolia
é a diferencial frente à subassociação típica eurossiberiana. Estes amiais têm 15-20 me-
tros de altura e crescem em solos com um horizonte orgânico até 40 cm de profundida-
de, apresentando um pH entre 4,9 e 5,8.

Palavras chave: Fitossociologia, amial, paludoso, Portugal.

ABSTRACT: Portugal continental wetland aIder forests.
Portuguese alder forests that occur in permanent riversides are included in Osmundo-
Alnion alliance of the Populetalia albae order, and Querco-Fagetea class. The meso-
mediterranic and supra-mediterranic aIder forests have strong continental character, with
their optimum at the upper and middle courses of Carpetano-Ibérico Leoneses rivers.
These formations are c1assified as Ga/io broteriani-Alnetum glutinosae association, while
termo-mediterrranic alders, with high atlantic influence are included in Scrophulario
scorodoniae-Alnetum glutinosae. These ones are found in the whole portuguese terrritory
of Luso-Extremadurense and Ribatagano-Sadense provinces. During the fieldwork, it
was confirmed that in the Nabão hydrographic basin the alders and willow grow in some
riversides with flat margins permanently flooded, thus forming swamps. Conceming
this it was proposed to include these yards in Alnetea glutinosae class, A lnetalia glutinosae
order, Alnion glutinosae alliance. These formations are 15-20 meters tall and grow on

Instituto Superior de Agronomia, Departamento de Protecção das Plantas e de Fitoecologia, Tapada da Ajuda,
1349-018 Lisboa; dalilaesanto@isa.utl.pt
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soils with an organie horizon reaehing 40 em deep and a pH between 4,9 and 5,8. The
relevés were earried out from November of 1999 to June of 2000 in Caxarias and Seiça
riversides following the phytosoeiologieal methodology and were eompared with different
lberie alders relevés ineluded in Querco-F agetea and A lnetea Glutinosae. Data analysis
was supported with TWINSPAN c1assifieative method. This elassifieation eonfirrned
the similarity between the relevés and the type relevé Carici lusitanicae-Alnetum
glutinosae T.E. Díaz & F. Prieto 1994 (n" 17). On the other hand, the relevés earried out
in Agualva de Baixo (Águas de Moura) and Marateea (n" 18, 19, 20) by COSTA et ai.
(1996) previously identified as Scrophulario scorodoniae-Alnetum glutinosae, are also
ineluded in the same group. Reeently, NETO eonfirrned the oeurrenee of swamp alders
in Sado hydrographie basin, whieh grow in less flooding eonditions eompared with
Carici lusitanicae-Salicetum atrocinereae C. Neto, Capelo, J .C. Costa & M. Lousã 1996.

Keywords: Phytosoeiology, alders, swamp, Portugal.

Introdução

Durante os trabalhos de campo verificou-se que, na bacia hidrográfica do Nabão, são
de referir ribeiras cujas margens aplanadas formavam pauis onde se desenvolviam amiais e
salgueirais permanentemente encharcados. São formações com 15-20 m de altura que se de-
senvolvem em solos com um horizonte orgânico até 40 em e de pH 4,9-5,8. Para classificar
estes amiais consultaram-se diversos trabalhos, entre os quais:

• BOTINEAU (1985), estudo do vale de La Vienne, na região entre Limoges e Poitiers.
Este autor localizou formações de amial (Alnus glutinosa) com borrazeira-negra (Salix
atrocinerea) e amieiro-negro (Frangula alnus) e, apesar de a configuração daquele vale
se opor ao desenvolvimento de zonas francamente turfosas, pela presença de certos fetos
e o desenvolvimento de Carex spp. ligados a meios palustres, incluiu esses amiais na
classe Alnetea glutinosae, considerando-os muito próximos da associação Carici
laevigatae-Alnetum (AI\.) Schwick. 1937, apesar das formas de transição para os amiais
meso-higrófilos. No entanto, no quadro fitossociológico apresentado pelo autor (T. n°
21), não especifica as características da associação nem as diferenciais frente à Querco-
Fagetea.

• Também BELLOT (1966), quando estudou a vegetação da Galiza, não foi muito preciso;
no quadro 16 deste trabalho, comparam-se, no entanto, os inventários da Populetalia
albae, da Alneto-Ulmion e da Querco-Fagetea com os da Alnetalia e da Alnion glutinosae.
Desse trabalho salientamos a presença de Salix salviifolia apenas nos inventários da
Populetalia albae, espécie que consideramos boa diferencial dos amiais dos rios com
regime torrencial frente aos amiais paludosos, onde as águas estão paradas.

• Em DALDA (1972), sobre a vegetação da foz do rio Deo, refere-se que os amiais da
Alnetalia glutinosae correspondem ao clímax das formações aestilignosa frias no âmbito
geral do clima eurossiberiano, que na Galiza se estendem por toda a província de La
Corufía e pela metade setentrional de Lugo, ocupando em Ourense a zona montanhosa do
SE; pela sua limitada composição, o autor não separou na síntese (quadro n° 10) a ordem
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•

e a aliança, nem fez figurar as associações Cariceto laevigatae-Alnetum e Caricetum
pendulae-Alnetum, também referidas por BELLOT (1966) para as estações de carácter
ácido e básico respectivamente, que tinham sido classificados por CASA SECA (1960).
Estudos consultados como os de RlVAS-MARTÍNEZ et al. (1986), AMIGO et al. (1987)
sobre os bosques ribeirinhos de amieiro cantabro-atlânticos ibéricos, SÁNCHEZ-MATA
(1989) sobre a flora e a vegetação do maciço oriental da serra de Gredos e COSTA et aI.
(1996) sobre as comunidades ribeirinhas da bacia hidrográfica do Sado (Alentejo, Portu-
gal), são trabalhos que não inventariam amiais paludosos. AMIGO et al. (1987) conside-
ram que os amiais classificados por CASASECA (1960) correspondem, na sua maior
parte, a aspectos atípicos da Senecio bayonensis-Alnetum glutinosae, em alguns casos
com contactos com bosques pantanosos da Alnetea glutinosae, o mesmo acontecendo
com os inventários publicados por BELLOT (1966) e incluídos por este na aliança Alnion
glutinosae.
Por último, DÍAZ GONZÁLEZ & F. PRlETO (1994) apresentam no seu estudo sobre a
vegetação das Astúrias uma associação nova, o Carici lusitanicae-Alnetum glutinosae, o
único amial da Alnetea glutinosae considerado para a Península Ibérica em RlVAS-
MARTÍNEZ et al. (1999).

•

Os amiais portugueses ocorrem essencialmente nas margens dos cursos de água per-
manentes e como tal são inseridos na aliança Osmundo-Alnion da ordem Populetalia albae,
da classe Querco-Fagetea. A aliança Osmundo-Alnion compreende os bosques ripícolas de
amieiros e de borrazeira-negra de distribuição mediterrânico-iberoatlântica (RIVAS-
MARTÍNEZ et ai., 1986). Os amiais mesomediterrânicos superiores e supramediterânicos
com forte carácter continental, de óptimo nas cabeceiras e troços médios dos rios carpetano-
-ibérico leoneses, pertencem à associação Galio broteriani-Alnetum glutinosae, enquanto os
da Scrophulario scorodoniae-Alnetum glutinosae se encontram em todo o território portugu-
ês das Províncias Luso-Extremadurense e Ribatagano-Sadense. Supõe-se que no Subsector
Miniense (do Sector Galaico-Português) possa ocorrer, nas áreas de clima de maior influên-
cia atlântica, o Senecio bayonensis-Alnetum glutinosae (COSTA et al., 1998).

Enquanto estes amiais estão frequentemente relacionados com regimes torrenciais ou,
pelo menos, de águas correntes, os amiais adjacentes às ribeiras de Caxarias e de Seiça encon-
tram-se sobre uma zona aplanada, em condições de encharcamento permanente, com águas
paradas, forte acumulação de matéria orgânica e pH ácido. Estas ribeiras correm sobre aluvi-
ões modernos circundados por terrenos do Cretácico.

Material e métodos

De Novembro de 1999 a Junho de 2000 efectuaram-se inventários fitossociológicos
em afluentes do Tejo e do Nabão, bem como em zonas paludosas associadas a essas linhas de
água (Figura 1).

Estes inventários foram tratados pela metodologia fitossociológica e comparados com
outros efectuados em amiais da Península Ibérica, tanto da Querco-Fagetea (AMIGO et aI.,
1987; SÁNCHEZ-MATA, 1989; COSTA et al.,1996) como da Alnetea glutinosae (DÍAZ
GONZÁLEZ & F. PRIETO, 1994). Para facilitar a análise usou-se o método classificativo
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TWINSPAN. Para a identificação dos taxa usaram-se as floras de FRANCO (1971, 1984),
FRANCO & ROCHA AFONSO (1994 e 1999), PEREIRA COUTINHO (1974),
CASTROVIEJO et ai. (1986, 1990, 1993, 1997, 1998 e 1999), TALAVERA et ai. (1999),
VALDÉS et ai. (1987), bem como as monografias sobre o género Carex de LUCENO (1994)
e sobre as gramíneas de DEVESA (1991) e HUBBARD (1968), e os trabalhos de DIAZ
GONZÁLEZ et aI. (1987) sobre o género Salix.

o 20

Ouadri~Ula pritlcipai decaconcmétnce
U,T.M,', FusC 29, Elip~ójde Internacional, Oatum europeu
Unidades: metros

Figura 1 - Localização dos inventários fitossociológicos

Resultados

A classificação TWINSPAN, cujo dendrograma se apresenta na Figura 2, colocou os
inventários realizados nas zonas pantanosas (25, 26, 28 e 29) muito próximos do inventário
tipo do Carici lusitanicae-Alnetum glutinosae (T.E. DÍAZ & F. PRIETO, 1994) (n° 17). Por
outro lado, os inventários efectuados em Agualva de Baixo (Águas de Moura) e na Marateca
(18, 19 e 20), por COSTA et ai. (1996), identificados como pertencendo ao Scrophulario
scorodoniae-Alnetum glutinosae, também ficaram muito próximos deste grupo.

Neste dendrograma é interessante verificar que:
I) As raízes latentes (eigenvalues) são baixas, tornando-se mais elevadas na separação dos

amiais paludosos dos não paludosos.
2) Os amiais do Scrophulario scorodoniae-Alnetum glutinosae são muito variáveis. Os mais

próximos dos bosques paludosos são os da região de Setúbal, seguindo-se os da região de
Évora feitos em aluvião, passando aos efectuados na bacia do Tejo, perto de Abrantes, a
altitudes próximas dos 100 m, sobre substrato rochoso de granito ou xisto.

3) O grande grupo seguinte refere-se aos amiais da Serra de Gredos. São amiais muito mais
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continentais que os anteriores, em altitudes acima de 450 m. A Lonicera periclymenum
ssp. hispanica mostra-se diferencial do Scrophulario scorodoniae-Alnetum glutinosae
frente ao Galio broteriani-Alnetum glutinosae.Apesar dos valores baixos de eigenvalue,
há uma boa correlação com os inventários das subassociações apresentadas em
SÁNCHEZ-MATA (1987). .

4) O Hypericum androsaemum é a grande diferencial dos inventários cantabro-atlânticos
classificados por AMIGO et ai (1987). Aparecem num grupo que se destaca logo na la
divisão, no extremo direito, sugerindo uma menor necessidade de humidade edáfica. É
curioso notar que um grupo dos inventários galaico-portugueses (3 - rio Oitaven, 4 - rio
Verdugo, 7 - rio Umia; província de Pontevedra) se destaca do conjunto para se misturar
com o conjunto referente a Gredos. Tal facto deve-se, principalmente, à ausência de
Hypericum androsaemum nestes inventários; repare-se, no entanto, que apenas foram
utilizados alguns dos inventários apresentados nos quadros sintéticos do trabalho de
AMIGO, GUITlAN & F. PRIETO (1987).

No Quadro I apresentam-se os inventários efectuados em amiais paludosos, assim
como o inventário tipo do Carici laevigaetae-Alnetum glutinosae (n" 17 - 1).

No Quadro II comparam-se os inventários do Carici laevigaetae-Alnetum glutinosae
com os do Scrophulario scorodoniae-Alnetum glutinosae, que entre os amiais analisados da
Querco-Fagetea são os que mais se aproximam da Alnetea g/utinosae.

Conclusões

Pela combinação florística não nos parece provável que a associação portuguesa seja
diferente da asturiana. A presença de Rubus ulmifolius nos territórios mediterrânicos destes
amiais pantanosos não pode ser considerada como um facto diferencial face às eurosiberianas.
No Inventário Tipo de Asturias figura um Rubus sp. que provavelmente é do grupo R. ulmifolius;
noutros lugares da Comisa Cantâbrica estes amiais pantanosos levam Rubus ulmifolius. No
entanto, a presença de Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia, taxon mediterrânico, leva-
nos a criar uma nova subassociação, em que este é diferencial frente à subassociação típica
asturiana. Verifica-se a ausência de esfagnos nos inventários de Ourém, mas, em observações
efectuadas em Junho, identificaram-se musgos próprios de locais pantanosos, designadamente
Rhynchostegium riparioides e Eurhynchium praelongum.

Estes amiais distinguem-se dos amiais da Querco-Fagetea por uma grande quantidade
de plantas higrofílicas, principalmente da Phragmito-Magnocaricetea, aliada à presença de
vários fetos, dos quais a Thelypteris palustris é própria destes meios, para além da presença
de esfagnos, apenas verificada nos amiais asturianos. Em contrapartida, os amiais higrofílicos
que bordejam as margens dos cursos de água apresentam uma estrutura linear que lhes confe-
re uma maior perrneabilidade à introdução de espécies mesofílicas provenientes do meio
envolvente. São diferenciais da Querco-Fagetea frente à Alnetea glutinosae plantas associa-
das a regimes torrenciais como Salix salviifolia e Vitis vinifera ssp. sylvestris, ou terrícolas
como Brachypodium sylvaticum, Teucrium scorodonia, Viola riviniana, Crataegus monogyna
e Luzulaforsteri.
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Quadro 1- Carici lusitanicae - Alnetum glutinosae T.E. Díaz & F. Prieto 1994, subassociação
alnetosum glutinosae. 1 - Foz do rio Nalón (Asturias); subassociaçãofraxinetosum angustifoliae 2 -
Caxarias, 3 - Vaiada, 4 - Ourém, 5 - Caxarias (Vila Nova de Ourém)

Área mínima 100 400 400 400 400
N° de ordem 1 2 3 4 5
N° do inventário 17 25 26 28 29
Cobertura % 90 92 90 98 90
Altitude (m.s.m.) 10 110 115 130 110
N° de espécies 40 35 23 32 23
Características e diferenciais
Alnus glutinosa 4.4 5.4 4.4 5.4 5.4

Carex lusitanica 3.4 3.3 1.2 2.3 2.3
Fraxinus angustifolia frut. diferencial da +.1 +.1 1.1 +.1
subassociação fraxinetosum angustifoliae
Lycopus europaeus 1.2 1.2 +.1 +.1
Oenanthe crocata 1.2 1.1 +.1 +.1
Salix atrocinerea 1.2 2.2 2.2
lris pseudacorus 2.2 +.2 1.2

Callitriche stagnalis 3.4 +.2 +.2
Mentha aquatica 1.2 1.2 +.1
Phragmites austra/is 1.2 +.2
Ga/ium palustre 1.2 +.2
A/isma plantago-aquatica +.1
Sparganium erectum 1.2 +.2
Thelypteris palustris 1.1

Carex laevigata 1.2

Sphagnum denticulatum 2.3
Companheiras
Hedera helix 1.2 2.2 1.2 1.2 2.2
Lonicero periclymenum ssp. peryc/imenum +.2 +.2 +.1 +.2 1.2

Solanum du/camara +.1 1.1 1.1 +.1 2.1
Ranunculus repens 1.1 1.1 l.l +.1 1.1

Rubus ulmifolius 1.2 2.3 2.2 3.2
Carex pendula 1.2 4.3 +.2 3.3
Arum italicum subsp. neglectum +.1 +.1 +.1 1.2

Lysimachia vulgaris 2.2 l.l +.1 +.1
Lythrum salicaria +.2 +.2 +.1 +.2
Frangula a/nus 1.1 2.1 1.1

Tamus communis +.1 +.1 +.1
Ange/ica sylvestris +.1 1.1 1.1

Cirsium palustre 1.1 +.1. +.1
Juncus effusus +.2 1.2 +.2
Peucedanum lancifolium 1.2 +.1 +.1
Ranunculus flammula +.1 +.1 +.1
Ca/ystegia sepium 1.2 +.1 +.2
Athyrium filix-femina 1.2 +.1
Hypericum undu/atum +.1 +.1
Osmunda regalis 1.2

Holcus lanatus +.2
(continua)
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(Quadro 1- continuação)
Espécies companheiras que ocorrem I vez: Scirpusjluitans 2.3, Scirpus setaceus +.1, Scute//aria

minor 1.1, Ajuga reptans +.1, Stachys ojjicinalis +.2, Ste/laria alsine +.2, Wah/enbergia hederacea
+.2, Cardaminejlexuosa +.2, Carex echinata +.2, Corylus avellana +.2, Dryopteris ajjinis +.2, Dryopteris
di/atata 2.3, Eurhynnchium prae/ongum stokesii 1.2, G/yceriajluitans +.2, Juncus articulatus +.2, Laurus
nobi/is +.2, Lotus pedunculatus +.2, Lychnis flos-cuculi +.1, Myosotis lamottiana +.2, Poa nemoralis,
1.1, Rubus sp. +.2, em 1; Salix alba ssp. alba +.1, Rumex conglomeratus +.1, Scrophularia auriculata
+.1, Veronica anagallis-aquatica +.1, Hydrocoti/e vulgaris 1.1, em 2; Caltha palustris +.1, Thalictrum
speciosissimum +.1, Carex divisa +.2, Rosa canina +.1, em 3; Salixfragilis 1.2, Salix neotricha +.1,
Myosotis latifolia +.1, Carexjlacca 1.2, Juncus injlexus longicornis 1.2, em 4; Torilis arvensis neglecta
+.1, Equisetum ramosissimum +.I,Galium aparine +.1, Geranium purpureum +.1, Quercus faginea
ssp. broteroi (frut.) R.l; Cyperus longus +.2, Polygonum lapathifolium +.2, em 5.

A proximidade, na composição, dos amiais paludosos dos amiais do estuário do Sado,
faz-nos pensar que os arrozais daquele estuário poderiam ter sido ocupados por estes amiais,
em zonas onde o nível freático fosse relativamente estável ao longo do ano. Em locais com
maior nível de água, mas também maiores oscilações deste, ocorrem os salgueirais do Carici
lusitanicae-Salicetum atrocinereae descritos por NETO (1997). Estes salgueirais têm na sua
composição um núcleo florístico muito semelhante ao do Carici lusitanicae-Alneturn
glutinosae, diferindo essencialmente pela dominância de Salix atrocinerea sobre Alnus
glutinosa e pela presença de Myrica gale. Supomos como muito provável a presença destes
salgueirais no interior inacessível dos amiais em estudo, apresentando-se na Figura 3 a se-
quência idealizada das comunidades referidas e a sua relação com a vegetação ribeirinha que
pode estar adjacente.

Sintaxonornia

ALNETEA GLUTINOSAE Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946
Alnetalia glutinosae Tüxen 1937

Alnion glutinosae Ma\cuit 1929
Carici lusitanicae-Alneturn glutinosae T.E. Díaz & F. Prieto 1994

subass.fraxinetosurn angustifoliae M.D. Espírito Santo & T.E. Díaz nova
(holotypus: Quadro I, inv. 4)

Os amiais mesomediterrânicos inferiores e termomediterrânicos, ribatagano-sadenses,
com Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia, representam o limite meridional da associação
na Península Ibérica. A presença constante do freixo (Fraxinus angustifolia) e de certos ele-
mentos de exigências mais térmicas como Arurn italicurn subsp. neglecturn e Lysirnachia
vulgaris permitem emancipar este sintaxon em relação aos amiais asturianos. Pela raridade de
todas as formações da Alnetea glutinosae na Região Mediterrânica, os amiais paludosos por-
tugueses têm de ter conservação prioritária.

Agradecimentos

A Pedro Cortes o nosso apreço e gratidão pela vontade firme com que sempre lutou
pela conservação dos amiais da sua terra.

Trabalho financiado pelo Programa PRAXIS/C/Agrlll 114/98.
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Quadro 11 - Tabela sintética dos amiais mediterrânicos em Portugal. 1 - Carici lusitanicae- , Luzula forsteri I IV
~lnetum glutinosae; 2 - Scrophulario scorodoniae-A/netum glutinosae (COSTA et ai., 1996, quadro 3, Saponaria officinalis I 11
mv. 1,2 e 3); 3 - Scrophulario scorodoniae-Alnetum glutinosae (COSTA et ai., 1996, quadro 3, inv. 4, 5, Aristolochia paucinervis 11
6); 4 - Scrophulario scorodoniae:A/netum glutinosae (RODRÍGUEZ, 2000); 5 - Scrophulario I Digitalis purpurea 11scorodoniae-Alnetum glutinosae (SANCHEZ - MATA, 1989).

1
1

1 Carex broteriana V
N° de ordem 1 2 3 4 5 Galium broterianum V
Características e diferenciais Rubus corylifolius V
Alnus g/utinosa V 3 3 V V Dryopteris filix-mas V
Hedera helix V 3 2 11 V !

Poa nemoralis V
Fraxinus angustifolia IV (frut.) 1 3 III V Viola montana III
Salix atrocinerea IV 3 3 I IV Humulus lupulus 11
Rubus ulmifolius IV 3 3 V V Ranunculus ficaria 11
Arum italicum IV 3 3 11 I

, Dryopteris borreri 11
Tamus communis III 2 1 III V I Ho/cus mol/is 11
Oenanthe crocata III I 3 IV V

I Me/ica uniflora 11~
Athyrium filix-femina 11 I II

I CompanheirasV \
Osmunda regalis I 1 III IV

~

Lysimachia vulgaris IV 3 1 I III
Carex lusitanica V 3 11 Lythrum salicaria IV 3 2 11 III
Frangula alnus II 3 IV , Juncus effusus 11 1 1 I

I'
Ga/ium palustre III IV , 1\ Ranuncu/us repens V I 11
So/anum dulcamara V Angelica sylvestris 11 3 11
Lonicera periclymenum IV Hypericum undu/atum 11 I 11
Callitriche stagnalis IV Ca/ystegia sepium III
Phragmites australis III Ranunculus flammula III
Alisma plantago-aquatica II Cirsium palustre III
Sparganium erectum 11 Salix alba ssp. alba 11
Peucedanum lancifolium 11 Pteridium aquilinum 3 IV V
Thelypteris palustris I Mentha suaveolens V
Carex laevigata I Carex flacca ssp. serrulata V
Sphagnum denticulatum I Rosa canina IV
Iris pseudacorus IV 3 1 Cruciata laevips IV
Holcus lanatus 11 2 I Scirpus holoschoenus III
Lycopuseuropaeus V I \ Arrhenatherum elatius ssp. elatius III
Mentha aquatica III I Rorippa nasturtium aquaticum III
Carex pendula IV I Festuca arundinacea ssp. mediterranea III
Apium nodiflorum I II Briza media III
Salix salviifolia 1 2 11 IV Prunella vulgaris III
Bryonia cretica 2 1 11 III Smi/ax aspera 11
Vitis sylvestris 1 1 II 11 Rumex conglomeratus II
Sambucus nigra I I III Dactylis glomerata II
Brachypodium sylvaticum V V

1
Erica lusitanica II

Teucrium scorodonia IV V Lotus uliginosus II
Viola riviniana IV III Erica arborea 11
Crataegus monogyna II II Angelica major 11
Blechnum spicant 11 11 Rumex sanguineus 11
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Complexos de vegetação turfófila nas serras do Parque
Nacional da Peneda-Gerês (Subsector Geresiano-Queixense,

Sector Galaico-Português, Região Eurossiberiana)

João José Honrado* ,Ana Séneca", F. Barreto Caldas" & Santiago Ortiz* *

RESUMO: A vegetação turfófila, de claro carácter relíctico no Ocidente Peninsular,
conforma complexos de vegetação cuja elevada diversificação em espaços diminutos a
toma de difícil análise e classificação. Com o objectivo de sistematizar os dados dispo-
níveis, apresenta-se uma primeira aproximação à sintax.onomia das comunidades turfófilas
e à organização dessas comunidades em complexos de vegetação (microgeosigmeta) na
área do Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG), uma área protegida de grande rele-
vância no Noroeste de Portugal Continental. Sobre um esquema sintético geral, são
abordados temas como a variabilidade (florística, fitocenótica e sindinâmica) e suas
causas, a relevância biogeográfica e o estado de conservação dos sistemas turfosos do
território.

Palavras chave: Fitossociologia Integrada, microgeosigmetum, Sector Galaico-Portu-
guês, turfeiras.

ABSTRACT: Mire vegetation complexes in the mountains of the Peneda-Gerês
National Park (Geresiano-Queixense Subsector, Galaico-Português Sector,
Eurosiberian Region).
Mire plant communities, with a clear relictical character in Westem lberian Peninsula,
are usually organised in vegetation complexes with a high diversity within very small
areas, making their study a quite difficult task. Extensively studied in Northem Europe
and North America, mires have received very little attention in Portugal, with very few
studies dedicated to their ecology and phytocoenotic composition. ln recent years, ef-
forts have been made to characterise Portuguese mires in ecological terms. Also, a great
amount of data conceming the main vegetation types in Northwest Portugal is now
becoming available. ln this paper, we propose a preJiminary survey ofmire plant com-
munities and a raw model for their organization into vegetation complexes
(microgeosigmeta) within the area ofthe Peneda-Gerês National Park, a protected moun-
tain area of great significance in the Northwest of Portugal. ln the Peneda-Gerês moun-

'Unidade de Genética e Ecologia Vegetal - CECNICETA & Departamento de 8otânica, Faculdade de Ciências da
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"Departamento de 8ioloxía Vegetal - Laboratorio de Botánica, Facultade de Farmacia - Universidade de Santiago
de Compostela, E-15706 Santiago de Com postei a, Galicia (Espana). bvsortiz@usc.es
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tains, well-structured mire complexes can only be found at altitudes over 1,000 meters
a.s.l., in poorly drained sites where water and sediments accumulate. These are
oligotrophic to mesotrophic mires, and, on what water source is concerned, they are
always minerotrophic. For the study of plant communities, we used the concepts and
methods of Integrated Phytosociology. Information on climate, geology and
geomorphology is also presented and used to jnfer the distribution and organization of
mire complexes. We identified ca. 20 different communities, distributed by 8
phytosociological classes, arranged in the following sequence (from central pond to
external grassland):
I. Aquatic vegetation (class Potametea);
2. Helophytic communities (Phragmito-Magnocaricetea);
3. Amphibian vegetation (lsoeto-Littorelletea);
4. Cyperaceous mire forrnations (Scheuchzerio-Caricetea);
5. Sphagnum-dominated communities (Oxycocco-Sphagnetea);

·6. Spring vegetation (Montio-Cardaminetea);
7. Wet heathlands (Calluno-Ulicetea); and
8. Nardus-grasslands (Nardetea).
Based on this general synthetic scheme, we approach such items as (floristic,
phytocoenotic and syndynamic) diversity and its causes, biogeographical relevance and
conservation status ofmire complexes within the territory.

Key words: Integrated Phytosociology, microgeosigmetum, mires, Galaico-Português
Sector.

Introdução

Complexos de vegetação turfófila
Turfeiras são complexos de fitocenoses em que, ao contrário do que acontece com a

maioria dos tipos de vegetação, as briófitas (nomeadamente os esfagnos) têm um papel domi-
nante. O termo turfeira aplica-se a locais onde se acumula turfa, isto é, restos de plantas e
animais em estádios de decomposição diversos. Esta acumulação é determinada pela conju-
gação de diversos factores: topografia, temperatura, quantidade de água disponível (que pode
ter origem pluvial, superficial ou no subsolo), quantidade de oxigénio disponível e natureza
da matéria orgânica e dos organismos decompositores. De entre todos estes factores, é crucial
a quantidade de água disponível, que os esfagnos ajudam a manter estável, dada a sua signi-
ficativa capacidade de reter água. Vulgarmente, as águas de turfeira apresentam pH ácido e
baixos conteúdos de matéria orgânica e nutrientes minerais, uma vez que o processo de de-
composição é lento e os baixos valores de pH limitam a sua disponibilidade para as espécies
de Sphagnum e para as outras espécies capazes de sobreviver neste tipo de habitats. À medida
que a camada de detritos (turfa) aumenta de espessura, a vegetação superficial isola-se do
solo e da rocha mãe, adquirindo um carácter próprio. Deste modo, pode também definir-se
"turfeira" como um termo que se aplica a tipos de vegetação cujas espécies adquiriram adap-
tações ao carácter encharcado e pobre em nutrientes do meio ambiente (FONT QUER, 1985).

As turfeiras, extensivamente estudadas no Norte e no Centro da Europa e na América
do Norte, têm sido sujeitas a classificações baseadas em critérios diversos, os mais utilizados
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dos quais se referem às características químicas e à origem da água, à forma, à topografia, à
hidrologia, ao clima, a factores bióticos e à composição florística (MOORE & BELLAMY,
1974; GORE, 1983; CRUM, 1988). Estas comunidades ocupam extensas áreas na faixa norte
da região holárctica, onde têm sido alvo de numerosos estudos florísticos e ecológicos
(DUVIGNEAUD, 1949; VANDEN BERGHEN, 1951; MALMER, 1965; VITT & SLACK,
1975,1984; HORTON et ai., 1979; SJORS, 1983; SCHUMAKER & DE ZUTTERE, 1980;
TAYLOR, 1983; VITT & BAYLEY, 1984; FELDMEYER-CHRISTE, 1990; SLACK &
HALLINBACK, 1992).

Na região meridional da Europa e na Península Ibérica, a existência de turfeiras, como
locais em que se acumula activamente turfa, tem sido questionada e limitada à região
biogeográfica eurossiberiana, tal como a define RIVAS-MARTINEZ ('1973), ou às regiões
localizadas a altitudes elevadas. Os estudos florísticos destas comunidades são escassos, tal
como é escassa a área ocupada pelas turfeiras, quando comparada com o resto da Europa
(SIMÓ, 1976; FERNÁNDEZ-PRIETO et ai., 1985, 1987; HERAS, 1986; HERAS & IN-
FANTE, 1987,1990; INFANTE & HERAS, 1987; REINOSO & OUBINA, 1987; OUBINA
& REINOSO, 1989; CASANOVAS, 1990; ALDASORO et ai., 1996). Destes, poucos são os
que focam a caracterização florística ou fitossociológica das comunidades, indicando apenas
as espécies registadas ou características dos habitats em causa. Em alguns trabalhos, estas
comunidades são designadas como comunidades de solos higroturfosos e não turfe iras, uma
vez que este termo implica a acumulação activa de turfa, o que, na Península Ibérica, se
verifica apenas em áreas muito restritas.

No nosso país, este tipo de comunidades localiza-se apenas em regiões graníticas,
areais e solos de aluvião, constituindo, na generalidade, complexos de vegetação azona!. Em
Portugal, apesar de nalguns locais terem sido detectadas comunidades cuja composição
florística é rica em esfagnos (BRAUN BLANQUET et aI., 1952; BARENDREGT & VAN
DEN DRIES, 1984; PINTO DA SILVA & TELES, 1986; SERRA & CARVALHO, 1989;
JANSEN, 1994), apenas recentemente foi estudada a diversidade e os agrupamentos florísticos
que caracterizam as comunidades de solos higroturfosos ou de turfeiras e feita a caracteriza-
ção ecológica destes habitats, sobretudo do ponto de vista dos seus componentes briofíticos
(SÉNECA, 1999a, 1999b). Apesar de, presentemente, as turfeiras estarem reduzidas, em Por-
tugal, a pequenas áreas localizadas em regiões com características topográficas e bioclimáticas
particulares, no início do Quaternário a extensão de turfeiras activas no nosso país era signi-
ficativamente maior, ocupando áreas que, presentemente, não incluem vegetação deste tipo
(SÉNECA et ai., 1992).

As turfeiras são habitats protegidos por legislação comunitária (Directiva 92/43/CEE
de 21/5/92), dada a extrema vulnerabilidade deste tipo de sistemas e a crescente diminuição
da sua extensão um pouco por todo o mundo. Pela posição geográfica do nosso país, no limite
meridional europeu da sua área de distribuição holárctica, dados sobre este tipo de vegetação
podem fornecer informação importante sobre a evolução da vegetação, quer a nível nacional,
quer a nível global, no que se refere a eventuais alterações climáticas que possam estar a
ocorrer (cf. GIGNAC, 1993). Em Portugal, a área de turfeiras tem sido sensivelmente reduzi-
da, sobretudo por influência humana, que se traduz essencialmente por drenagens, explora-
ção agrícola (que inclui a poluição dos recursos hídricos, desvios de cursos de água e explo-
ração inadequada de recursos hídricos subterrâneos), remoção de areias e, mais recentemen-
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te, por pastoreio praticado inadequadamente, e ainda pelos incêndios, com as consequentes
Iixiviação e erosão dos solos.

O estudo das turfe iras acarreta problemas específicos relacionados, por um lado, com
a dificuldade na identificação das briófitas, e, por outro lado, por constituírem, na maior parte
dos casos, complexos de vegetação com elevada diversificação em espaços diminutos. Nesta
perspectiva, e dada a escassez de dados ecológicos e fitossociológicos publicados relativos às
turfeiras portuguesas, qualquer contributo que permita caracterizar, monitorizar e delinear
estratégias de conservação destes habitats assume grande relevância. Assim, são objectivos
deste trabalho:

(1) Sistematizar os dados disponíveis relativos à vegetação turfófila na área do Par-
que Nacional da Peneda-Gerês (PNPG);

(2) Apresentar uma primeira aproximação à sintaxonomia das comunidades turfófilas
nesta área protegida;

(3) Propor um modelo provisório de organização dessas comunidades em complexos
de vegetação na área do parque.

São também abordados temas como a variabilidade (florística, fitocenótica e
sindinâmica) e suas causas, a relevância biogeográfica e o estado de conservação dos siste-
mas turfosos do território.

Caracterização da área de estudo

Aspectos gerais
O Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG), incluído na Lista Nacional de Sítios

para a Rede "NATURA 2000", compreende os territórios incluídos nas serras da Peneda, do
Soajo, Amarela e do Gerês, e ainda os planaltos de Castro Laboreiro e da Mourela, nas pro-
víncias administrativas do Minho e de Trás-os-Montes e Alto Douro (Noroeste de Portugal
Continental; Figura I). É um território fundamentalmente montanhoso, atingindo os 1545
metros de altitude máxima. As cotas mínimas (ea. 100 metros) são atingidas nos vales dos rios
Lima e Cávado, a cujas bacias hidrográficas pertencem os numerosos rios que nascem e per-
correm estas serras. Biogeograficamente, estes territórios enquadram-se no Sector Galaico-
Português (Subsectores Miniense e Geresiano-Queixense; COSTA et al., 1998; HONRADO
et ai., 2001).

A litologia é fundamentalmente granítica de origem hercínica, embora estejam tam-
bém presentes áreas consideráveis de xistos (serras Amarela e da Peneda; MOREIRA & RI-
BEIRO, 1991). Os escassos dados pedológicos disponíveis permitem apenas afirmar que
predominam, na área do parque, os solos azonais, assumindo a topografia uma relevância
fundamental na pedogénese, dada a relativa uniformidade geológica e climática do território.
Assim, os cimos dos principais acidentes topográficos e todos os terrenos declivosos e sem
coberto vegetal são fortemente erodidos e excessivamente drenados, sendo ocupados por
afloramentos rochosos ou solos esqueléticos, enquadráveis na classificação da F.A.O. (1974),
na classe dos litossolos. Dada a orografia acidentada e a forte influência humana sobre o
território (nomeadamente através do fogo), esta é, de longe, a situação mais generalizada.
Neste grupo dos solos azonais, incluem-se também os coluviões e os depósitos de encosta
(regossolos), bem como os raros aluviões (fluvissolos), normalmente ocupados pela agricul-

200

'#

tura. Nas áreas menos declivosas e bem drenadas, formam-se os solos zonais, com acumula-
ção superficial de matéria orgânica e horizontes bem diferenciados, num processo
(podzolização) que acompanha a evolução sucessional da vegetação climatófila. Nos locais
planos com drenagem insuficiente, acumulam-se, altemadamente, materiais coluvionares e
orgânicos de natureza turfosa (histossolos).

Legenda:
A - Serra Amarela
C - Planalto de Castro Laboreiro
G - Serra do Gerês
M - Planalto da Mourela
P - Serra da Peneda
B - Borrageiro
CA-Carris
CD - Caldas do Gerês
CL - Castro Laboreiro
L-Leonte
LD -Lindoso
P - Pitões das Júnias
R-Ramiscal

\
\..,,)

~

~

Figura 1 - O Parque Nacional da Peneda-Gerês: principais toponímias e localização em
Portugal Continental (adaptado de SERRA & CARVALHO, 1989)

Bioclimatologia
A caracterização do bioclima das serras do PNPG foi recentemente realizada (HON-

RADO, 2000) de acordo com a tipologia desenvolvida por S. Rivas-Martínez e colaboradores
em sucessivas aproximações (RIVAS-MARTíNEZ, 1987, 1993, 1997; DÍAZ & FERNÁNDEZ
PRIETO, 1994; LOIDI et ai., 1997; PENAS, 1996, 1997; RIVAS-MARTÍNEZ & LOIDI,
1999). Apresentam-se de seguida os resultados mais significativos desse estudo.

Maeroclima. Com base nos valores para os índices ombrotérmicos estivais
compensáveis (los)' estão representados no Noroeste de Portugal Continental os macroclimas
temperado (na variante submediterrânica) e mediterrânico pluvi-estacional. De acordo com
os dados disponíveis, a generalidade dos territórios situados a altitudes inferiores a 200 me-
tros apresentará um macroclima mediterrânico. A altitudes superiores a este valor, a presença
de dois meses secos (Julho e Agosto) é compensada pela pluviosidade relativamente elevada
dos meses da segunda metade da Primavera (Maio e Junho), permitindo criar uma reserva de
água no solo para enfrentar a secura estival, pela rápida recuperação hídrica em Setembro
(sempre um mês com precipitações bastante significativas) e pela ocorrência frequente de
neblinas. No entanto, apenas para os vales mais encaixados com orientação favorável se po-
derá colocar a hipótese da ocorrência do macroclima temperado na sua variante típica.

Termoclima. Os termotipos presentes nos territórios com macroclima temperado são
o termotemperado, o mesotemperado e o supratemperado. Os territórios com macroclima
mediterrânico situam-se no horizonte inferior do andar mesomediterrânico.
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OmbrocIima. O ombroclima varia entre o húmido inferior e o hiper-húmido (Tabela lI),
sendo que, no vale do rio Gerês, as precipitações geralmente ultrapassam os 3000 mmlano,
podendo atingir os 3500 mmlano. Observa-se um decréscimo das precipitações absolutas
anuais e estivais de oeste para este, motivado pela presença de relevos importantes e pelo
aumento da distância ao oceano.

Assim, O ombro tipo húmido será geral nos territórios termotemperados, mesotemperado
inferiores e mesomediterrânicos, e ainda em algumas áreas mesotemperado superiores e
supratemperadas da parte oriental da serra do Gerês, sendo o hiper-húmido o ombrotipo mais
frequente no horizonte mesotemperado superior e no andar supratemperado. É também quase
certo que, em situações favoráveis, algumas áreas supratemperadas alcançarão o ultra-hiper-
húmido, nomeadamente nas serras da Peneda, do Soajo e Amarela e na parte ocidental da
serra do Gerês.

Continentalidade. De acordo com os valores do índice de continentalidade (I), o
bioclima das serras do PNPG é oceânico, pelo menos na área coberta pelas estações
climatológicas analisadas. Estes resultados estão de acordo com o esperado, se atendermos à
relativa proximidade destas serras ao oceano e à baixa altitude a que se situam as estações
climatológicas disponíveis.

Invernos. Com base nos dados disponíveis, os invernos serão temperados a frescos.
No entanto, tomando como orientação o valor de m (-0,9°C) da estação climatológica de
Lamas de Mouro (alt. 870 metros s.n.m.), é virtualmente certa a ocorrência de invernos frios
nas maiores altitudes.

Aspectos gerais da vegetação c1imatófila actual do PNPG
A vegetação actual do PNPG (bem corno a de todo o Sector Galaico-Português) é

predominantemente eurossiberiana, ainda que com forte influência mediterrânica nos hori-
zontes inferiores. Assim, predominam, como formações climácicas climatófilas, os bosques
planocaducifólios, nomeadamente os carvalhais de Quercus robur, puros ou mistos com Q.
pyrenaica. Estes bosques são substituídos, nos processos sucessionais regressivos, por giestais
ou piornais; no entanto, a situação mais generalizada na área do parque é a ocorrência de
gigantescas exensões de urzais e urzais-tojais, etapas de substituição indicadoras de maior
degradação, tanto fitocenótica, como edáfica (HONRADO et ai., 2001; HONRADO, 2000).

A vegetação dos territórios basais (termo-rnesoternperados e mesomediterrânicos) das
serras do Noroeste, bem como de todas as áreas de baixa altitude do Minho e do Douro
Litoral, enquadra-se na série termo-mesotemperada e mesomediterrânico inferior galaico-
portuguesa húmido - hiper-húrnida acidófila do carvalho-alvarinho (Rusco aculeati-Querceto
roboris sigmetum). No andar supratemperado e no horizonte mesotemperado superior, a ve-
getação reflecte a diminuição, com a altitude, da importância da flora mediterrânica na cons-
tituição das fitocenoses. Com excepção das zonas sumitais, a série mesotemperada superior e
supratemperada geresiano-queixense hiper-húmida acidófila do carvalho-alvarinho (Myrtillo-
Querceto roboris sigmetum) ocupa estes territórios. Nas zonas sumitais, restrições funda-
mentalmente edáficas impedem a instalação das séries climatófilas, vegetando, sobre os
afloramentos rochosos ou em solos incipientes, comunidades anemomórficas de carácter orófilo
acentuado, como os caldoneirais de Echinospartum ibericum varo ibericum e os zimbrais
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rasteiros de Juniperus communis subsp. alpina (AGUIAR et aI., 2000; HONRADO, 2000;
HONRADO et aI., 200 I).

Material e métodos

A caracterização sintaxonómica e sindinâmica da vegetação foi feita de acordo com o
sistema metodológico-conceptual da Fitossociologia Integrada (BRAUN-BLANQUET, 1932;
WESTHOFF & VAN DER MAAREL, 1973; RIVAS-MARTÍNEZ, 1976; GÉHU & RIVAS~
MARTÍNEZ, 1981; ALCARAZ, 1996).

Os complexos de séries de vegetação (geosséries de vegetação), objecto de estudo da
Geossinfitossociologia, podem estruturar-se em vários níveis de complexidade. ALCARAZ
(1996) propõe que as geosséries deverão cumprir três condições: 1) localizar-se numa área de
macrobioclima homogéneo; 2) situar-se em substratos com propriedades químicas e físicas
similares; e 3) estarem circunscritas a uma única unidade geomorfológica, determinada por
um único gradiente ecológico ou por um grupo de gradientes ecológicos estreitamente
correlacionados.

A questão da escala espacial é um aspecto de primordial importância no conceito de
geossérie. É problemática a aplicação dos conceitos de série e de geossérie às "microcatenas"
de vegetação que ocupam pequenas áreas e que são condicionadas pelo microrrelevo ou por
condições edáficas excepcionais (lagos, sapais, dunas, turfe iras, etc.). Para estes casos foi
recentemente introduzido o conceito de microgeosigmetum, geossérie constituída por peque-
nas "séries de vegetação" geralmente reduzidas a uma única fitocenose.

A nomenclatura taxonómica seguiu a Flora Iberica (CASTROVIEJO et al., 1986-
1999) para os grupos revistos nos volumes já publicados, AMARAL FRANCO & ROCHK
AFONSO (1998) para as Gramíneas e a Flora Europaea (TUTIN et aI., 1968-1980, 1993)
para os restantes grupos. A nomenclatura da brioflora está de acordo com GROLLE & LONG
(2000), DUELL (1992) e DANIELS & EDDY (1985).

Para a nomenclatura dos sintaxa de nível superior, seguiu-se a compilação
fitossociológica mais recente para a Península Ibérica (RIVAS-MARTÍNEZ et al., 1999). As
fitocenoses insuficientemente caracterizadas são designadas como "Comunidade de ... ". Para
maior fluidez, apresenta-se um esquema sintaxonómico para os sintaxa discutidos no texto,
em que se indicam os autores das combinações.

A tipologia biogeográfica está de acordo com COSTA et aI. (1998).

Resultados e discussão

Os complexos de vegetação turfófila do PNPG
Nas serras do PNPG, os complexos de vegetação turfófila bem estruturados ("turfeiras")

apenas podem ser encontrados a altitudes superiores a 1000 m s.n.m., ocupando zonas
depressionárias onde se acumulam materiais coluvionares que constituem o suporte das co-
munidades mais externas destes complexos (cervunais e urzais higrófilos). São turfe iras
oligotróficas a mesotróficas e, quanto à proveniência da água acumulada, são sempre
minerotróficas (SÉNECA, 1999a). A acumulação de água na zona central da depressão con-
duz à instalação de fitocenoses aquáticas (classe Potametea), de vegetação helofítica graminóide
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(classe Phragmito-Magnocaricetea), de vegetação anfíbia vivaz (classe Isoeto-Littorelletea)
e de comunidades com uma componente briofítica importante (classe Scheuchzerio-Caricetea)
e até dominante (classe Oxycocco-Sphagnetea).

A relativa uniformidade ombroclimática das áreas mais elevadas das serras do Noroes-
te permite a ocorrência de vegetação turfófila um pouco por todo o parque. As turfeiras mais
relevantes (com estrutura mais típica) são encontradas nos planaltos de Castro Laboreiro e da
Mourela, e nas serras da Peneda e do Gerês.

Fitossociologia clássica: as comunidades vegetais
Foram identificadas no âmbito dos complexos de vegetação turfófila do PNPG 17

comunidades vegetais pertencentes a oito classes fitossociológicas. Na listagem seguinte,
indicam-se, para cada sintaxon de nível superior, os taxa característicos e diferenciais presen-
tes na área de estudo. As tabelas fitossociológicas e a descrição das fitocenoses podem ser
encontradas em PEREIRA et aI. (2000) e VIEIRA et aI. (2000).

i) Comunidades de hidrófitas enraizadas
POTAMETEA Klika in Klika & Novák 1941

Potametalia Koch 1926
Ranunculion aquatilis Passarge 1964
Características: Callitriche stagnalis, Ranunculus ololeucos, R. omiophyllus.

Comunidade de Ranunculus ololeucos e Callitriche stagnalis

ii) Vegetação helofítica vivaz
PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA Klika in Klika & Novák 1941

Nasturtio-Glycerietalia Pignatti 1953
Glycerio-Sparganion Br.-BI. & Sissing in Boer 1942
Características: Glyceria declina ta, Eleocharis palustris.

Glycerienion fluitantis (Géhu & Géhu-Franck 1987) J.A. Molina 1996
Glycerio declinatae-Antinorietum agrostideae Rivas Goday 1964 corr. J.A.
Molina 1996

iii) Vegetação anfíbia vivaz
ISOETO-LITTORELLETEA Br.-BI. & Vlieger in Vlieger 1937
Características: Antinoria agrostidea subsp. natans, Juncus bulbosus.

Littorelletalia Koch 1926
Hyperico elodis-Sparganion Br.-BI. & Tüxen ex Oberdorfer 1957
Características: Baldellia alpestris, Eleocharis multicaulis, Hypericum elodes, Potamogeton
polygonifolius.

Hyperico elodis-Potametum oblongi (Alorge 1926) Br.-B1. & R. Tx. 1955
Comunidade de Baldellia alpestris

iv) Comunidades de turfeiras planas
SCHEUCHZERIO-CARICETEA FUSCAE Tüxen 1937
Características: Carex demissa, C. panicea, Menyanthes trifoliata.
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Scheuchzerietalia palustris Nordhagen 1936
Características: Sphagnum auriculatum s.l., S. cuspidatum, S. subsecundum subsp. inundatum, S.
subsecundum subsp. subsecundum.

Comunidade de Pinguicula lusitanica
Rhynchosporion albae Koch 1926
Características: Lycopodiella inundata, Rhynchospora alba.

Comunidade de Menyanthes trifoliata
Comunidade de Sphagnum cuspidatum (S. auriculatum s.1.)

Caricetalia fuscae Koch 1926 em. Br.-BI. 1949
Características: Carex echinata, Eriophorum angustifolium, Narthecium ossifragum, Trichophorum
cespitosum subsp. germanicum.

Comunidade de Eriophorum angustifolium
Anagallido-Juncion bulbosi Br.-BI. 1967
Características: Anagal/is tene/la, Arnica montana subsp. atlantica, Pinguicula lusitanica,
Scutellaria minor, Wahlenbergia hederacea.

Anagallido-Juncetum bulbos iBr.-Bl. 1967
Arnicetum atlanticae Bellot 1968

v) Comunidades de turfe iras abombadas
OXYCOCCO-SPHAGNETEA Br.-BI. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946
Características: Aulacomnium palustre, Drosera rotundifolia, Sphagnum capillifolium varo rubellum, S.
subnitens, S. tenellum.

Erico tetralicis-Sphagnetalia papillosi Schwickerath 1940 em. Br.-BI. 1949
Características: Erica tetralix.

Ericion tetralicis Schwickerath 1933
Ericenion tetralicis

Erico tetralicis-Sphagnetum capillifolii Touffet 1969 em. M. Herrera 1995
Trichophorenion germanici Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas
1984
Diferenciais: Narthecium ossifragum, Trichophorum cespitosum subsp. germanicum.

Erico tetralicis- Trichophoretum germanici Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto,
Loidi & Penas 1984
Narthecio ossifragi-Sphagnetum tenelli F. Prieto, F. Ordófíez & Collado 1987

vi) Vegetação fontinal
MONTIO FONTANAE-CARDAMINETEA AMARAE Br.-B1. & Tüxen ex Br.-BI. 1948
Características: Myosotis stolonifera, Stellaria alsine.

Montio-Cardaminetalia Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski &Wallisch 1928
Caricion remotae Kãstner 1941
Característica: Montia fontana subsp. amporitana.

Stellario alsines-Montietum amporitanae Valdés Franzi 1985

vii) Cervunais
NARDETEA STRICTAE Rivas Goday in Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963
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Características: Agrostis hesperica, Carex binervis, Carex pilulifera, Carex leporina, Danthonia
decumbens, Festuca nigrescens subsp. microphylla, Gentiana pneumonanthe, Juncus squarrosus, Luzula
multiflora, Nardus stricta, Polygala serpyllifolia, Potentilla erecta.

Nardetalia strictae Oberdorfer ex Preising 1949
Campanulo herminii-Nardion strictae Rivas-Martínez 1963
Características: Crocus carpetanus, Galium harcynium subsp. vivianum, Pedicularis sy/vatica
subsp. lusitanica, Ranunculus nigrescens.

Comunidade de Agrostis hesperica e Nardus stricta

viii) Urzais higrófilos
CALLUNO-ULICETEA Br.-Bl. & Tüxen ex Klika & Hadac 1944
Característica: Calluna vulgaris.

U1icetalia minoris Quantin 1935
Características: Erica ciliaris, E. cinerea, Ulex minoro

Daboecion cantabricae (Dupont ex Rivas-Martínez 1979) Rivas-Martínez, Fernández-
González & Loidi 1999
Características e diferenciais: Cirsium filipendulum (dif.), Daboecia cantabrica,
Pseudarrhenatherum longifolium.

Cirsio jilipenduli-Ericetum ciliaris Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1964
Genistion micrantho-anglicae Rivas-Martínez 1979
Características e diferenciais:Erica tetralix (dif.), Genista anglica subsp. anglica, G. micrantha.

Comunidade de Erica tetralix e Ulex minor

Geossinfitossociologia: os complexos de vegetação
As comunidades identificadas nos complexos turfófilos do PNPG organizam-se em

geosséries de pequenas dimensões (com área total geralmente inferior a 1 ha), em resposta a
gradientes hídricos locais dependentes da topografia.

Em cada "cintura hídrica", instala-se uma série de vegetação monocenótica, que, por
definição, é um microsigmetum. Os complexos de vegetação assim constituídos são, portan-
to, microgeosigmeta.

O esquema geral de organização do microgeosigmetum turfófilo baseia-se em obser-
vações efectuadas aquando da realização dos inventários fitossociológicos, não tend~ sido
ainda realizados quaisquer geossininventários no território estudado.

Geossérie representativa
A geossérie típica das turfe iras do PNPG é constituída pelas seguintes fitocenoses:

• Potametea: Comunidade de Ranunculus ololeucos e Callitriche stagnalis
• Phragmito-Magnocaricetea: Glycerio declinatae-Antinorietum agrostideae
• lsoeto-Littorelletea: Hyperico elodis-Potametum oblongi
• Scheuchzerietalia (comunidade de Sphagnum cuspidatum) ou Caricetaliafuscae (comu-

nidade de Eriophorum angustijolium)
• Anagallido-Juncion bulbosi: Arnicetum atlanticae (Anagallido-Juncetum bulbosi)
• Ericenion tetralicis: Erico tetralicis-Sphagnetum capillijolii
• Trichophorenion germanici: Erico tetralicis-Trichophoretum germanici
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• Mosaico Genistion micrantho-anglicae + Campanulo-Nardion
Como anteriormente referido, a fitocenose típica de cada cintura constitui um

microsigmetum, Estas comunidades dispõem-se, do centro da turfeira para a sua periferia, em
resposta a um gradiente de superficialidade do lençol freático, conformando o
microgeosigmetum característico (Figura 2).
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PNPG. 1 - Comunidade de Ranunculus ololeucos e Callitriche stagnalis; 2 - G/ycerio-Antinorietum
agrostideae; 3 - Hyperico-Potametum oblongi; 4 - Comunidade de Eriophorum angustifolium; 5 -
Arnicetum at/anticae; 6 - Erico tetralicis-Sphagnetum capillifolii + Erico tetralicis-Trichophoretum
germanici; 7 - Comunidade de Sphagnum cuspidatum (8. auricu/atum s.I.); 8 - Mosaico Genistion
micrantho-anglicae + Nardetea.

Variabilidade e fitocenoses com presença ocasional
O esquema geral representado na Figura 2 apresenta apenas ligeiras variações na área

do parque, dada ajá referida homogeneidade bioclimática e geológica do território. No entan-
to, constata-se que:
• nas turfe iras sob clima mais continentalizado, nomeadamente com invernos mais rigoro-

sos (nas maiores altitudes e na parte oriental da serra do Gerês), as comunidades oceâni-
cas de Anagallido-Juncion bulbosi estão ausentes ou são muito raras;

• em territórios com maior grau de trofia e/ou com invernos menos rigorosos, a comunidade
de Sphagnum cuspidatum é substituída por fitocenoses dominadas por S. auriculatum s.l.

Outras comunidades, com ocorrência esporádica nos complexos de vegetação turfófila,
são (VIEIRAet ai., 2000):

Vegetacão colonizadora de canais com corrente moderada
• Comunidade de Menyanthes trijoliata
• Narthecio ossijragi-Sphagnetum tenelli

Vegetação de margens de turfe iras
• Comunidade de Pinguicula lusitanica
• Comunidade de Baldellia alpestris
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Vegetação fontinal
• Stellario alsines-Montietum amporitanae

Urzais higrófilos de carácter oceânico
• Cirsio filipenduli-Ericetum ciliaris

Considerações finais

Os complexos de vegetação turfófila são sistemas de grande sensibilidade ecológica,
encerrando uma diversidade florística e fitocenótica notável em espaços limitados. São tam-
bém geosséries de grande interesse científico, dada a particular organização das fitocenoses
(leia-se: dos microsigmeta) em resposta a gradientes com forte poder determinante sobre a
sua zonação.

No caso particular das turfeiras do Parque Nacional da Peneda-Gerês, a elevada diver-
sidade florística e fitocenótica assume um assinalável significado biogeográfico, encontran-
do-se estes sistemas, sempre de natureza minerotrófica, em situação finícola no Sudoeste
europeu. Juntamente com as turfe iras da serra da Estrela e do Superdistrito do Alvão-Marão,
estes complexos constituem, sem dúvida, a melhor representação da vegetação turfófila em
Portugal Continental.

Nos últimos anos, tem-se assistido a uma degradação considerável da qualidade das
turfeiras do parque. Esta destruição tem-se traduzido por uma diminuição drástica da repre-
sentação das comunidades mais sensíveis e por uma vulgarização da constituição florística e
fitocenótica dos complexos turfófilos. As acções de gestão territorialligadas ao regime tradi-
cional de criação de gado, nomeadamente o sobrepastoreio, a drenagem e a queima regular
das áreas turfosas para obtenção de pastagens, têm sido identificadas como os principais
factores de perturbação. O facto de os principais sistemas turfófilos se localizarem em duas
das áreas mais populosas do PNPG (os planaltos de Castro Laboreiro e da Mourela) tem
certamente contribuído para a degradação a que se tem vindo a assistir nos últimos anos.

Pelos motivos expostos, e sendo conhecidos os principais factores de perturbação,
estes ecos sistemas justificam esforços concretos no sentido da sua preservação a longo prazo,
incluindo a definição e a aplicação de planos de gestão e uma monitorização regular.
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