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Prefácio
As espécies exóticas invasoras são de facto uma das principais ameaças à biodiversidade
a nível global, e também têm grandes impactes sobre o nosso modo de vida. As espécies
invasoras têm sido uma das principais causas de extinção de espécies nos últimos séculos,
afetam gravemente a nossa saúde, e custam à sociedade europeia muito acima de 12 mil
milhões € por ano. Adicionalmente, o número de espécies invasoras continua a aumentar
rapidamente em todos os países e em todos os grupos taxonómicos, pelo que é urgente
colocar em prática muito mais respostas activas do que tem sido feito até agora.
Os avanços significativos da ciência das invasões nas últimas décadas podem permitir
melhorar a nossa capacidade para lidar com este problema, aumentando a nossa
competência para prevenir novas introduções, detectar e responder rapidamente às novas
incursões, e até mesmo gerir eficazmente as invasões em grande escala. No entanto, a
aplicação das acções necessárias para prevenir e mitigar os impactes das espécies invasoras
exige o envolvimento e o apoio de toda a sociedade, a todos os níveis.
O livro que tem nas mãos é uma excelente ferramenta para permitir o envolvimento
concreto de todos os cidadãos, para além dos profissionais. Este guia pode ajudar as
pessoas interessadas em conservação a identificar as plantas invasoras, de modo a que
possam contribuir para o combate destas espécies; inclui também plantas exóticas com
potencial invasor que ainda não causam muitos problemas, uma informação que é crucial
para avaliar a sua evolução no futuro, e melhorar uma resposta rápida no caso destas
plantas começarem a ser mais problemáticas.
Estamos numa época em que os decisores estão, finalmente, a abordar o problema das
espécies invasoras de forma mais séria, e muitos países e instituições europeias estão,
finalmente, a desenvolver nova legislação e regulamentos sobre este problema. No entanto,
esta batalha não pode ser ganha sem uma melhor compreensão da questão, e sem ação
no terreno. Estou certo que este excelente livro vai ajudar a informar sobre a gravidade
desta ameaça, e ao mesmo tempo, espero que este guia prático encoraje todos os cidadãos
portugueses a contribuir activamente para o nosso esforço comum na mitigação dos efeitos
das invasões por plantas nas nossas áreas naturais.

Piero Genovesi
Presidente do Grupo de Especialistas em Espécies Invasoras, da IUCN SSC | http://www.issg.org/
Investigador do Instituto de Proteção e Investigação Ambiental, Itália
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Clethra arborea

folhadeiro
Família

Área de Distribuição Nativa

Clethraceae.

Arquipélago da Madeira.

Nome Científico

Razão de Introdução

Clethra arborea Aiton.

Para fins ornamentais.

Características de Reconhecimento

Distribuição em Portugal

Arbusto ou árvore perene de até 8 m, de

Açores (MIG).

ritidoma liso; raminhos glabros, arruivados.
Folhas alternas, oblongo-lanceoladas a

Características Invasoras

obovadas, com 8-13 x 2-4 cm, acuminadas,

Produz muitas sementes que são facilmente

lustrosas, serradas, glabras na página

dispersas pelo vento. O crescimento

superior, glabrescentes na página inferior;

rápido leva à formação de áreas densas

pecíolo curto, avermelhado, pubescente.

impenetráveis que podem impedir o

Flores brancas, pendentes, muito

desenvolvimento da vegetação nativa.

aromáticas, com 1-2 cm Ø, dispostas
em cachos simples ou ramificados, com

Ambientes Invadidos

12-17 cm, erectos. Cápsulas acastanhadas,

Ravinas, margens de linhas de água e de

pequenas (3,5 mm), densamente felpudas.

vias de comunicação.
Também invade áreas naturais.

Espécies Semelhantes
O louro-cerejeiro (Prunus laurocerasus L.)

Habitats Rede Natura 2000 Ameaçados

tem alguma semelhança mas distingue-se

9360.

por ter folhas mais coriáceas, flores com
pétalas menos vistosas e drupas.
As folhas/ raminhos, em determinada fase
do desenvolvimento, podem assemelhar-se
às do medronheiro (Arbutus unedo L.). No
entanto, é frequente C. arborea ter folhas
maiores; aquando da floração distingue-se
bem por ter flores de pétalas livres que dão
origem a frutos secos (cápsulas).

52
Versão
integral disponível em digitalis.uc.pt

Espécie endémica da Madeira,
observada em S. Miguel (Açores)
desde 1960. Invadiu rapidamente
com impactes negativos na
vegetação nativa e no priolo (ave
endémica)
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Eucalyptus globulus

eucalipto
Família

Distribuição em Portugal

Myrtaceae.

Todas as províncias do Continente, Açores
e Madeira (MAD).

Nome Científico
Eucalyptus globulus Labill.

Características Invasoras
Regenera vigorosamente de touça

Características de Reconhecimento

(aproveitado florestalmente). Em Portugal,

Árvore de até 55 m, aromática, de

observa-se frequentemente a germinação

ritidoma liso, claro, destacando-se em

das sementes, afastadas das árvores-

tiras longitudinais. Folhas perenes, as

mãe, principalmente após abandono de

juvenis opostas, verde-azuladas, ovadas a

plantações, ausência de gestão adequada

lanceoladas, sésseis; as adultas alternas,

e/ou ocorrência de incêndios. As plantas

verde-brilhantes, com 12-25 x 1,7-3 cm,

jovens chegam a formar mantos contínuos

lanceoladas-falciformes, acuminadas.

que impedem o desenvolvimento de

Flores sésseis ou quase, solitárias, com

outras espécies. É muito difícil impedir a

estames grandes, muito numerosos, branco-

regeneração da touça.

amarelados. Pseudo-cápsulas lenhosas,
com 14-25 mm, com 4 costas.

Ambientes Invadidos
Frequentemente cultivado em todo o

Espécies Semelhantes

país, tendo começado a surgir com

Distingue-se das outras espécies de

comportamento invasor em locais mais

Eucalyptus (e de E. globulus subsp. maidenii

húmidos e menos sujeitos a geada. A maior

(F.Muell.)J.B.Kirkp.), presentes em Portugal,

parte da área ocupada pela espécie em

por ter flores e frutos solitários.

Portugal corresponde a plantação e não a
comportamento invasor.

Área de Distribuição Nativa
Sudeste da Austrália e Tasmânia.

Habitats Rede Natura 2000 Ameaçados
91F0, 92A0, 92B0, 5230, 9230pt1, 9240,

Razão de Introdução

9330.

Para produção florestal.

54
Versão
integral disponível em digitalis.uc.pt

Espécie invasora em algumas regiões
da Europa, África e EUA (Califórnia).
Outras espécies de Eucalyptus são
invasoras em vários países do mundo.

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt55
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Hakea salicifolia

háquea-folhas-de-salgueiro
Família

Área de Distribuição Nativa

Proteaceae.

Sudeste da Austrália e Tasmânia.

Nome Científico

Razão de Introdução

Hakea salicifolia (Vent.) B.L. Burtt.

Para fins ornamentais e para formação de
sebes em sítios ventosos, principalmente

Características de Reconhecimento

próximo do litoral.

Arbusto ou pequena árvore de até 5 m, de
raminhos avermelhados. Folhas perenes,

Distribuição em Portugal

de pecíolo curto, planas, com 5-10,5 x

Mi, DL, BB, BL, E, BAl.

0,5-2 cm, lanceoladas ou estreitamente
elípticas, com ápices avermelhados em

Características Invasoras

jovens. Flores brancas, pouco vistosas,

A maioria das sementes permanece

reunidas em fascículos axilares de 4-9

aprisionada nos frutos, acumulados na

flores. Folículos lenhosos com 2-2,5 x

árvore ao longo dos anos. Quando a árvore

1-2 cm, ovóides, ± rugosos com ponta

morre (frequentemente queimada) as

encurvada.

sementes são libertadas e projectadas para
grandes distâncias, germinando desde que

Espécies Semelhantes

tenham condições, e criando numerosos

Algumas acácias (A. longifoliaG e A.

novos focos de invasão.

retinodesG) e alguns salgueiros são

Forma povoamentos densos impedindo o

semelhantes, mas nenhuma tem como

desenvolvimento da vegetação nativa.

frutos folículos. As acácias têm flores
amarelas e vagens; os salgueiros têm

Ambientes Invadidos

frequentemente pêlos na página inferior

Áreas perturbadas e sítios ventosos e secos,

da folha, e diferentes tonalidades nas

sobretudo perto do mar e adjacentes a sebes

duas páginas da folha. Adicionalmente,

onde foi plantada. Prefere zonas de luz

H. salicifolia apresenta o ápice das folhas

pelo que o seu estabelecimento depende

jovens avermelhado, o que não acontece

das clareiras originadas por perturbações.

com a maioria das espécies semelhantes.

Adaptada a solos pobres em nutrientes.
Habitats Rede Natura 2000 Ameaçados
91F0, 2130, 2150, 5230, 5330.

56
Versão
integral disponível em digitalis.uc.pt

É, por vezes, confundida com
Acacia longifolia o que pode levar
a subestimar a área invadida.
Invasora em França, África do Sul
e Nova Zelândia.
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Hakea sericea

háquea-picante
Família

Distribuição em Portugal

Proteaceae.

TM, Mi, DL, BB, BL, E, R, BAl, Ag e Madeira
(MAD).

Nome Científico
Hakea sericea Schrader.

Características Invasoras
A maioria das sementes permanece

Características de Reconhecimento

aprisionada nos frutos, acumulados na

Arbusto ou pequena árvore de até 4 m, de

árvore ao longo dos anos, formando

copa irregular. Folhas perenes, em agulha

um banco de sementes numeroso que é

com 0,5-1,5 mm Ø, robustas, com 4-8 cm,

libertado/ estimulado quando a árvore

extremamente aguçadas, verde-escuras a

é queimada ou morre. Quando a árvore

verde-acinzentadas. Flores brancas, pouco

morre as sementes são libertadas e

vistosas, reunidas em fascículos axilares com

projectadas para grandes distâncias

1-7 flores. Folículos lenhosos, com 3 (-4) cm,

criando numerosos novos focos de invasão.

castanho-escuros, com crista e bico patentes,

Forma bosquetes densos e impenetráveis

contendo duas sementes aladas, pretas.

impedindo o desenvolvimento da vegetação
nativa, afectando a vida selvagem,

Espécies Semelhantes

reduzindo a quantidade de água disponível

Existem outras espécies de Hakea

e aumentando a probabilidade de

relativamente semelhantes, também

ocorrência de fogo.

espinhosas (Hakea gibbosa (Sm.) Cav. por
exemplo), mas não foram ainda referidas

Ambientes Invadidos

para Portugal.

Áreas perturbadas, como margens de vias
de comunicação. Invade também áreas

Área de Distribuição Nativa

semi-naturais, onde surgem indivíduos

Sul da Austrália.

isolados ou em densidades elevadas.
Resistente ao vento e à secura.

Razão de Introdução
Para fins ornamentais e para formação de

Habitats Rede Natura 2000 Ameaçados

sebes.

4030, 5330.

58
Versão
integral disponível em digitalis.uc.pt

Invasora em Espanha, África do Sul
e Nova Zelândia. As áreas invadidas
por esta espécie têm aumentado
muito em Portugal, frequentemente
na sequência de incêndios.
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Fascicularia bicolor

15

fascicularia
Família

Espécies Semelhantes

Bromeliaceae.

Distingue-se de algumas espécies
de Kniphofia e Aloe e de Eryngium

Nome Científico

pandanifoliumG porque é a única com

Fascicularia bicolor (Ruiz & Pavon) Mez.

inflorescência no centro da roseta.

Características de Reconhecimento

Área de Distribuição Nativa

Erva terrestre ou epífita de até 60 cm, quase

Chile.

sem caule. Folhas lineares dispostas em
roseta, coriáceas, verde-esbranquiçadas,

Distribuição em Portugal

de margens espinhosas; folhas superiores

BL, E.

avermelhadas aquando da floração. Flores
algo carnudas, azuis ou violáceas, reunidas

Nota

numa inflorescência globosa com muitas

Espécie utilizada como ornamental que

flores, que se desenvolve no centro da

surge pontualmente fugida de cultura, por

roseta. Bagas com sépalas persistentes.

exemplo, na Mata do Buçvaco e em Sintra.

Espécie da família do ananás.
Cresce quase em qualquer
condição - sol directo, sombra
densa ou em cima de árvores.

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt103

Datura stramonium

32

figueira-do-inferno
Família

Razão de Introdução

Solanaceae.

Provavelmente acidental.

Nome Científico

Distribuição em Portugal

Datura stramonium L.

Todas as províncias do Continente, Açores
(todas as ilhas) e Madeira (MAD, SAN).

Características de Reconhecimento
Erva ou subarbusto anual de até 150 cm,

Características Invasoras

glabro a puberulento. Folhas com 5-21 X

Espécie infestante muito disseminada, com

4-15 cm, ovadas a elípticas, acunheadas

produção prolífica de sementes as quais

a subcordadas na base; sinuado-dentadas

podem ficar dormentes no solo vários anos

a -lobadas, com longos pecíolos. Flores

e germinar após perturbação. É provável

grandes (5-10 cm), afuniladas, brancas ou

que algumas aves ingiram as sementes e

púrpuras. Cápsulas solitárias, nos pontos de

as dispersem. As plântulas estabelecem-se

ramificação, com 2,5-7 X 2-5 cm, ovóides,

rapidamente e formam grandes tapetes que

erectas, densamente revestidas de acúleos ±

ensombram a vegetação circundante graças

iguais, que as tornam (quase sempre) muito

às folhas de grandes dimensões.

espinhosas. Sementes negras.
Ambientes Invadidos
Espécies Semelhantes

Terrenos cultivados, sítios ruderalizados

Existem outras espécies de Datura mas

e outros descampado. No entanto, e

têm flores maiores ou menores que D.

ainda que seja principalmente infestante

stramonium pelo que não se confundem.

de culturas surge também a invadir áreas
naturais e semi-naturais.

Área de Distribuição Nativa
Sul da América tropical.

Habitats Rede Natura 2000 Ameaçados
--

104
Versão
integral disponível em digitalis.uc.pt

Espécie muito tóxica.
Invasora nos EUA e Austrália.
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Erigeron karvinskianus

vitadínia-das-floristas
Família

Área de Distribuição Nativa

Asteraceae (Compositae).

México e Sul da América tropical.

Nome Científico

Razão de Introdução

Erigeron karvinskianus DC.

Para fins ornamentais, continuando a ser
cultivada em jardins.

Características de Reconhecimento
Erva perene de até 50 cm, ramificada,

Distribuição em Portugal

sublenhosa na base, de aspecto frágil.

Mi, TM, DL, BA, BB, BL, E, R, AAl, Açores

Folhas da base obovadas a acunheadas,

(todas as ilhas) e Madeira (MAD).

com pecíolo curto, geralmente com
3-lobos; folhas superiores lanceolado-

Características Invasoras

lineares, inteiras. Flores reunidas em

Produz muitas sementes as quais são

capítulos pequenos com finos pedúnculos

facilmente dispersas pelo vento. Reproduz-

compridos (3-8 cm); flores marginais

-se também vegetativamente através

liguladas, filiformes, brancas ou lilacíneas

de rizomas. Forma tapetes contínuos

na página superior e púrpuras na inferior;

facilitando o desaparecimento de espécies

flores do disco amarelas. Cipselas algumas

nativas ao competir por espaço, água e

com papilho de pêlos compridos.

nutrientes.

Espécies Semelhantes

Ambientes Invadidos

Há várias espécies de “malmequer amarelo

Muros, fendas de rochas, empedrados

e branco” semelhantes. No entanto,

e junto a espaços ajardinados,

E.karvinskianus tem capítulos menores do

frequentemente perturbados, onde foi

que a maioria das outras espécies e tem a

plantada.

particularidade de ter dois tipos de folhas.
Uma das espécies mais semelhante é Bellis

Habitats Rede Natura 2000 Ameaçados

annua L., que é anual, com apenas 5-12

8210, 8220.

cm, folhas normalmente mais largas e
cipselas sem papilho.
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Espécie com comportamento
invasor principalmente no Norte
do país.
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Eryngium pandanifolium

piteirão
Família

Área de Distribuição Nativa

Apiaceae (Umbelliferae).

Zona subtropical da América do Sul.

Nome Científico

Razão de Introdução

Eryngium pandanifolium Cham. & Schlecht.

Para fins ornamentais, provavelmente no
Jardim Botânico de Coimbra.

Características de Reconhecimento
Erva perene de até 3 m; caules erectos.

Distribuição em Portugal

Folhas basais ensiformes, carnudas, de

BL.

nervuras paralelas, com 1,5-2,5 m de
comprimento e espinhos marginais,

Características Invasoras

reunidas numa sub-roseta; folhas caulinares

Reproduz-se vegetativamente (a partir das

semelhantes mas menores. Flores branco-

touças) e por semente formando linhas

-esverdeadas tornando-se arroxeadas no

densas na margem dos arrozais e valas,

fruto, reunidas em capítulos de 5-15 mm,

impedindo o estabelecimento de outras

ovóide-globosos; capítulos reunidos em

espécies e a utilização agrícola dos canais.

dicásios, por sua vez reunidos em
panículas; capítulos envolvidos por 6-8

Ambientes Invadidos

brácteas, ovado-lanceoladas, agudas,

Muito comum nos taludes das valas do

inteiras, menores que os capítulos.

Baixo Mondego, em lagoachos e em
arrozais.

Espécies Semelhantes
À primeira vista, pode confundir-se com

Habitats Rede Natura 2000 Ameaçados

uma espécie de cacto devido aos espinhos

92A0.

marginais das folhas, mas a floração é
muito diferente.
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Apesar de ser conhecida apenas
a sua dispersão no Baixo
Mondego, aí é uma espécie muito
problemática nos arrozais.
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Galinsoga parviflora

20

erva-da-moda
Família

Razão de Introdução

Asteraceae (Compositae).

Provavelmente acidental, através do porto
da Figueira da Foz ou do Jardim Botânico

Nome Científico

de Coimbra.

Galinsoga parviflora Cav.
Distribuição em Portugal
Características de Reconhecimento

Todas as províncias do Continente, Açores

Erva anual de até 80 cm, ramificada,

(FLO, FAI, PIC, GRA, JOR, TER, MIG) e

de aspecto frágil. Folhas de até 5 cm,

Madeira (MAD).

ovadas, agudas a acuminadas, serradas.
Flores reunidas em capítulos subglobosos;

Características Invasoras

pequenas brácteas trifendidas entre as flores;

Os frutos são dispersos pelo vento, e as

flores liguladas minúsculas (± 1 mm), quase

sementes germinam facilmente quando

tão largas como compridas, geralmente

encontram alguma humidade. Por serem

apenas 5 (raramente 6), brancas, tridentadas;

escamosos, os frutos estão provavelmente

flores do disco tubulosas amarelas. Cipselas

adaptados à dispersão por via fluvial,

com 1-2 mm, encimadas por um papilho de

facilitando a sua expansão.

várias escamas, não aristadas.
Ambientes Invadidos
Espécies Semelhantes

Áreas cultivadas e sítios ruderalizados,

Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pavon é

sendo muito frequente em zonas com

relativamente semelhante, mas apresenta

alguma humidade, como culturas de regadio

pêlos na parte inferior dos caules,

e valetas. Espécie principalmente infestante

pedúnculos com muitos pêlos glandulosos

em áreas cultivadas, mas que surge também

maiores que 0,5 mm e as brácteas que se

em áreas naturais e semi-naturais.

encontram entre as flores são inteiras.
Habitats Rede Natura 2000 Ameaçados
Área de Distribuição Nativa

--

América do Sul.
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pinheirinha-de-água 174
pita 144
piteira 144
piteira 152
piteira-brava ou de-boi 144
piteirão 108
pitósporo 68
pitósporo-da-China ou do-Japão 70
pitósporo-ondulado 68
plumas 98
plumas-de-seda 125
polígono-de-jardim 129
pomo-espinhoso 104
rícino 74
robínia 72
roca-da-velha ou do-vento 114
roca-de-Vénus 65, 114
rosinha-do-sol 148
rubim 114
salina 58
salvinia 176
sanguinária-do-Japão 130
sempre-noiva-das-floristas 61
senécio 132, 163, 164
sesbania 75
sorgo-bravo ou de-alepo 133
spartina 134, 136
sumaúma-bastarda 156
suspiros 118
tabaco-arbóreo ou tabaco-bravo 65
tabaqueira 77
tintureira 126
tomateiro-do-diabo ou de-sodoma 76
tradescância 138
trevo-azedo 120
uva-da-América ou dos-passarinhos 126
uva-dos-tintureiros 126
verde-nasce 52
verdenaz 52
vermelhão 126
vinagreira 126
vitadínia-das-floristas 106
zécora 116
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Códigos
Rede Natura 2000
Rede Natura 2000 - Rede de áreas designadas para conservar habitats e as espécies selvagens,
ameaçadas ou vulneráveis na União Europeia.
Apenas se indicam as designações completas dos códigos que são referidos ao longo do guia.

1 Habitats costeiros e vegetação halófila.
11 Águas marinhas e meios sob influência das marés.
1130 Estuários.
12 Falésias marítimas e praias de calhaus rolados.
1230 Falésias com vegetação das costas atlânticas e bálticas.
1240 Falésias com vegetação das costas mediterrânicas com Limonium spp. endémicas.
1250 Falésias com flora endémica das costas macaronésias
13 Sapais e prados salgados atlânticos e continentais.
1320 Prados de Spartina (Spartinion maritimae).
1330 Prados salgados atlânticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae).
14 Sapais e prados salgados mediterrânicos e termoatlânticos.
1410 Prados salgados mediterrânicos (Juncetalia maritimi).
1420 Matos halófilos mediterrânicos e termoatlânticos (Sarcocornetea fruticosi).
2 Dunas marítimas e interiores.
21 Dunas marítimas das costas atlânticas, do mar do Norte e do Báltico.
2120 Dunas móveis do cordão litoral com Ammophila arenaria («dunas brancas»).
2130 * Dunas fixas com vegetação herbácea («dunas cinzentas»).
2150 * Dunas fixas descalcificadas atlânticas (Calluno-Ulicetea).
2170 Dunas com Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae).
2180 Dunas arborizadas das regiões atlântica, continental e boreal.
2190 Depressões húmidas intradunares.
22 Dunas marítimas das costas mediterrânicas.
2230 Dunas com prados da Malcolmietalia.
2250 * Dunas litorais com Juniperus spp..
2260 Dunas com vegetação esclerófila da Cisto-Lavenduletalia.
2270 * Dunas com florestas de Pinus pinea e ou Pinus pinaster.
23 Dunas interiores, antigas e descalcificadas.
2330 Dunas interiores com prados abertos de Corynephourus e Agrostis.
3 Habitats de água doce.
31 Águas paradas.
3140 Águas oligomesotróficas calcárias com vegetação bêntica de Chara spp..
3130 Águas estagnadas, oligotróficas a mesotróficas, com vegetação da Littorelletea
uniflorae e/ou da Isoëto-Nanojuncetea
3150 Lagos eutróficos naturais com vegetação da Magnopotamion ou da Hydrocharition.
3160 Lagos e charcos distróficos naturais.
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32 Águas correntes - Troços de cursos de água com dinâmica natural e semi-natural em
que a qualidade da água não sofre mudanças significativas.
3220 Cursos de água alpinos com vegetação ripícola herbácea
3270 Cursos de água de margens vasosas com vegetação da Chenopodion rubri p. p. e
da Bidention p. p..
3280 Cursos de água mediterrânicos permanentes da Paspalo-Agrostidion com cortinas
arbóreas ribeirinhas de Salix e Populus alba.
3290 Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo-Agrostidion.
4 Charnecas e matos das zonas temperadas.
4030 Charnecas secas europeias.
4050 * Charnecas macaronésias endémicas
5 Matos esclerófilos.
51 Matos submediterrânicos e temperados.
5140 * Formações de Cistus palhinhae em charnecas marítimas.
52 Matagais arborescentes mediterrânicos.
5230 * Matagais arborescentes de Laurus nobilis.
53 Matos termomediterrânicos pré-estépicos.
5330 Matos termomediterrânicos pré-desérticos.
54 Friganas.
5410 Friganas mediterrânicas ocidentais dos cimos de falésia (Astragalo-Plantaginetum
subulatae).
6 Formações herbáceas naturais e semi-naturais
61 Prados naturais
6180 Prados mesófilos macaronésios
7. Turfeiras altas, turfeiras baixas e pântanos
71 Turfeiras ácidas de Sphagnum
7110 * Turfeiras altas activas
7130 Turfeiras de coberta (* turfeiras activas)
8 Habitats rochosos e grutas.
82 Vertentes rochosas com vegetação casmofítica.
8210 Vertentes rochosas calcárias com vegetação casmofítica.
8220 Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica.
9 Florestas.
Florestas (sub)naturais de essências indígenas no estado de matas em alto fuste com vegetação subarbustiva típica, que correspondem a um dos seguintes critérios: raras ou residuais e
ou com espécies de interesse comunitário:
91 Florestas da Europa temperada.
9160 Carvalhais pedunculados ou florestas mistas de carvalhos e carpas subatlânticas e
médio-europeias da Carpinion betuli.
91D0 * Turfeiras arborizadas
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91E0 * Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae).
91F0 Florestas mistas de Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior
ou Fraxinus angustifolia das margens de grandes rios.
92 Florestas mediterrânicas caducifólias.
9230 Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica.
9240 Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis.
92A0 Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba.
92B0 Florestas-galerias junto aos cursos de água intermitentes mediterrânicos com
Rhododendron ponticum, Salix e outras espécies.
92D0 Galerias e matos ribeirinhos meridionais (Nerio-Tamaricetea e Securinegion
tinctoriae).
93 Florestas esclerófilas mediterrânicas.
9330 Florestas de Quercus suber.
9360 * Laurissilvas macaronésias (Laurus, Ocotea)
9560 * Florestas endémicas de Juniperus spp.
* Habitat prioritário.
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Alguns sítios de interesse sobre invasões biológicas:
DAISIE – Delivering Alien Invasive Species In Europe (http://www.europe-aliens.org/)
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ISSG/IUCN - Invasive Species Specialist Group (http://issg.org/)
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COR
FLO

GRA
TER

JOR
FAI

MIG

PIC

SAN

MAR

MAD

DES

SEL

Ilhas do Arquipélago dos Açores:
COR Corvo
FLO Flores

Ilhas do Arquipélago da Madeira:
MAD Madeira
SAN Porto Santo

FAI Faial

DES Desertas

PIC Pico

SEL Selvagens

GRA Graciosa
JOR São Jorge
TER Terceira
MIG São Miguel
MAR Santa Maria
208
Versão
integral disponível em digitalis.uc.pt

TM
DL

100 mm

BA

BL

R
E
AAI

Mi Minho

BAI

40

50

60

E

70

80

90

BB

TM Trás-os-Montes e Alto Douro

BL Beira Litoral
BB Beira Baixa

Ag
20

BA Beira Alta

30

DL Douro Litoral

E Estremadura
AAI Alto Alentejo

10

R Ribatejo

BAI Baixo Alentejo

0

Versão
integral disponível em digitalis.uc.pt
Ag Algarve

