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1. Biogeografia e presença humana como factores modeladores da paisagem e 

promotores da biodiversidade  

 

 

“Por mim direi que não conheço em Portugal nenhum 

outro lugar onde, em tão pequeno espaço, se possam 

contemplar tão variados aspectos naturais. Esta 

riqueza de paisagens se por um lado dificulta muito o 

estudo geográfico da região, por outro compensa o 

investigador com a diversidade de ensinamentos que 

lhe proporciona” 

Orlando Ribeiro, 1935 

 

 

Apontamentos biogeográficos 

 

A partir do final do Plistocénio, isto é nos últimos 10 000 anos, verificou-se 

uma expansão, por praticamente toda a Península Ibérica, dos bosques mistos de 

caducifólias e de azinheiras (Quercus ilex) e sobreiros (Quercus Suber),  que ainda 

permanecem em algumas áreas bem preservadas tanto de Portugal como de Espanha 

(Castro et al. 1997). Uma dessas áreas com povoamentos de bosque mediterrânico 

relíquia é a cordilheira da Arrábida em Portugal. A originalidade da paisagem da 

cordilheira da Arrábida deve-se, por um lado, às particularidades das suas 

características naturais e, por outro, à remota humanização desses espaços. Por 

outro lado, as suas serras constituem uma barreira orográfica entre o litoral e o 

interior, cuja identidade geomorfológica associada à sua vegetação - maquis 

mediterrânico, lhe confere uma notável riqueza paisagística. Ainda hoje, a Serra da 

Arrábida apresenta características ecológicas que a tornam numa área única a nível 
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mundial, resultado da singularidade do microclima, da orografia, da localização 

geográfica e dos povoamentos vegetais (Capelo & Costa 2001). 

 

Ecossistemas Mediterrânicos 

Os ecossistemas de tipo mediterrânico atraíram desde sempre a atenção dos 

fitogeógrafos e ecologistas, devido à fisionomia uniforme da vegetação em cinco 

regiões distintas do Mundo que têm como único ponto comum condições climáticas 

semelhantes (Specht 1969, Di Castri 1981, Blondel & Aronson 1999). A Serra da 

Arrábida, situada numa zona privilegiada da Península de Setúbal, constitui um 

desses exemplos impar da vegetação mediterrânica, sendo particularmente 

interessante pelas condições geográficas e mesológicas que abrigam em diversos 

locais, formações relíquias de vegetação natural de grande interesse. Desde longa 

data tem sido reconhecida como uma região particular do país e mesmo da zona 

mediterrânica, sendo o seu interesse científico sublinhado por numerosos botânicos 

nacionais e estrangeiros. 

Estudos sobre as características geográficas, geológicas, climatológicas e 

sobre as comunidades vegetais têm sido efectuados desde longa data, devendo no 

entanto, salientar-se no domínio da geografia os trabalhos de Choffat (1908), 

Ribeiro (1935), e Albuquerque (1964), no da geobotânica os de Chodat 

(1909,1913), Gomes Pedro (1942), Braun-Blanquet e colaboradores (1958) e na 

vegetação superior Daveau (1899), Luisier (1903), Catarino e colaboradores (1982), 

e Capelo e Almeida (1993). De salientar os trabalhos de Gomes Pedro (e.g. 1942, 

1983, 1997) sobre o levantamento exaustivo de toda a Flora da região e as suas 

publicações de divulgação como por exemplo a intitulada “Flores da Arrábida – 

Guia de campo” editada pelo ICNB em 1998 e reeditada em 2011, que contribuíram 

para o conhecimento da sua enorme diversidade. 

Um conjunto de várias razões, entre as quais o relevo vigoroso e os solos 

esqueléticos em quase toda a área, impróprios para a agricultura e até mesmo para a 
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exploração florestal, deve ter contribuído para a conservação das paisagens da 

Arrábida ao longo dos séculos. 

Por motivos de ordem científica, cultural, histórica e paisagística, que fazem 

da Serra da Arrábida uma região a proteger, em 1976 foi criado o Parque Natural da 

Arrábida (Dec.Leinº622/76 de 28 Junho), englobando áreas de reserva integral e 

reserva parcial. Nas áreas de reserva integral a vegetação conserva grande parte dos 

seus aspectos primitivos, estando interdito o acesso, de modo a não alterar a 

evolução natural dos ecossistemas, excepto com fins científicos. 

Tal como na Arrábida, uma das características mais relevantes das formações 

vegetais do tipo mediterrânico é essencialmente a sua grande heterogeneidade 

florística e fitossociológica (Quezel 1977, Di Castri 1981). 

A vegetação mediterrânica é excepcionalmente importante na medida em que 

muitas das suas espécies se desenvolveram no inicio da era Terciária, e outras 

sobreviveram á época das glaciações, encontrando nestas regiões um local de 

refúgio, que constituem autênticas relíquias da vegetação do Pliocénio e 

Quartenário inferior (Axelrod 1973, Quezel 1977, Suc 1985). A composição actual 

destas comunidades vegetais parece resultar mais da sobrevivência de espécies de 

características tropicais, do que da evolução de espécies com características  

específicas em resposta à selecção exercida pelos climas de tipo mediterrânico. 

Admite-se que muitas destas espécies existiriam muito antes dos actuais padrões 

climáticos (Axelrod 1973, Raven 1973, Specht 1973, Mitrakos 1981, Di Castri 

1981), encontrando-se hoje sujeitas a processos de extinção selectiva (Herrera 

1984). 

Na acepção de Specht (1973), nas condições climáticas presentes, as plantas 

da bacia do mediterrâneo estão parcialmente fora de fase, por terem tido origem em 

climas de tipo tropical. Segundo Mitrakos (1981) as plantas mais desfasadas, e por 

ordem decrescente, seriam: Ceratonia siliqua, Pistacia lentiscus, Olea europaea e 

Quercus coccifera. Segundo Herrera (1984), os representantes com afinidades 

tropicais mais claras pertencem às famílias: Anacardiaceae, Santalaceae, Oleaceae, 
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Myrtaceae e Rubiaceae, pertencendo as espécies de mais recente evolução mais 

recente às famílias: Genisteae, Cistaceae e a grupos cosmopolitas (Ericaceae e 

Labiateae). 

O aparecimento da vegetação mediterrânica deve-se a processos muito 

antigos e complexos. Segundo Suc (1984,1985) foi a redução geral da humidade, 

devido às glaciações há aproximadamente 3,2 milhões de anos, que deu origem ao 

aparecimento do clima mediterrânico e consequente diferenciação das espécies que 

suportam as novas condições climáticas. Este acontecimento foi acompanhado por 

outros factores selectivos, como a formação de cadeias montanhosas importantes, 

levando ao aumento da diversidade topográfica e proliferação de sítios com 

diferentes características edáficas (Di Castri 1981). 

O clima mediterrânico contribui directa ou indirectamente para a elevada 

instabilidade ou vulnerabilidade da vegetação, acelerando os processos de erosão 

do solo e dificultando a regeneração das espécies, podendo levar à sua extinção. 

Igualmente a acção do Homem e dos animais domésticos durante milhares de anos 

foi particularmente gravosa nestes ecossistemas desde há milhares de anos. A 

destruição das florestas originais, usadas como fonte de madeira para construção e 

aquecimento, aumentou com o desenvolvimento industrial. Como consequência, 

em meados do século XIX, teriam desaparecido ¾ da floresta mediterrânica. 

Acresce ainda a pastorícia intensiva e o fogo, que levaram à degradação do solo, 

tornando a regeneração das espécies difícil ou mesmo impossível (Quezel 1977, 

Morandini 1977). 

Mais recentemente, já no século XX, foi reconhecido o valor económico e 

ecológico destas florestas, tendo abrandado um pouco o processo da sua destruição. 

No entanto devido ao aumento da população e aos novos hábitos socioculturais, a 

floresta mediterrânica passou a constituir um refúgio mais procurado pelo Homem 

moderno, passando a ficar mais exposta ao perigo dos fogos que, não raramente, 

atingem proporções catastróficas (Quezel 1977). 
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A serra da Arrábida 

A Serra da Arrábida constitui um dos mais valiosos patrimónios naturais 

portugueses, com raras paisagens panorâmicas onde o verde da Serra se entrelaça 

com o azul do mar e do céu, numa cooperação de luz e cor de admirável beleza 

(Figura 1). A esta diversidade de paisagens associa-se igualmente uma 

extraordinária diversidade de mosaicos de vegetação com uma dinâmica espacial e 

temporal muito particular, determinada pela interacção de uma série de factores, 

que actuando conjuntamente originaram uma multitude de habitats. São quatro os 

factores determinantes da biodiversidade actual e que tornam a área mediterrânea 

excepcionalmente rica em diversidade biológica: a sua biogeografia, a geologia, a 

diversidade de habitats e a acção do Homem desde o passado até ao presente. 

Embora os ecossistemas mediterrânicos possam ser considerados jovens 

devido ao aparecimento relativamente recente do clima mediterrânico, eles são 

compostos por espécies originárias de quase todas as regiões biogeográficas do 

mundo, numa mistura complexa de vários elementos; alguns evoluíram no local, 

enquanto outros colonizaram esta região a partir de áreas adjacentes ou de regiões 

mais distantes, em vários períodos no passado.  

O clima da Arrábida é, de um modo geral, um clima de características 

mediterrânicas com forte influência atlântica, com duas estações temperadas, a 

Primavera e o Outono, separadas por duas estações extremadas, uma quente e seca - 

o Verão - e outra fresca e húmida - o Inverno. Estima-se que a temperatura média 

do mês mais quente (Agosto) oscila entre 20 e 24 ºC e a do mês mais frio (Janeiro) 

entre os 8 e os 13 ºC. A pluviosidade anual média oscila entre 500 e 900 mm. As 

amplitudes térmicas são devidas às diferenças locais de exposição e de altitude que 

originam diferentes microclimas. Segundo o climagrama de Emberger, e de acordo 

com os dados obtidos por Albuqerque (1964) podemos encontrar desde bioclimas 

húmidos e sub-húmidos, de invernos temperados ou quentes e secos, à excepção do 

Formosinho com uma altitude de 500m que pode apresentar uma precipitação de 

1330mm (Catarino et al 1982).  
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Figura 1. Escarpa rochosa da serra da Arrábida (© J P Ferreira) 

O agoiro do bufo, nos penhascos,  
Foi o sinal da paz, 

 

O silêncio baixou do céu, 
mesclou as cores todas o negrume, 

 

o folhado calou o seu perfume, 
e a serra adormeceu. 

 

(Excertos do poema Serra-Mãe, 
in: Serra-Mãe Sebastião da Gama) 
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A Serra ergue-se abruptamente pelo lado Sul formando uma barreira 

orográfica entre o litoral e o interior. O relevo corta a corrente de ar vinda do 

oceano Atlântico que ao subir de encontro à Serra gera frequentemente nevoeiros 

matinais que descem pelas encostas do lado Norte e que apresentam uma 

importância fundamental para o funcionamento de determinadas espécies vegetais e 

para o seu balanço hídrico. Formam-se assim diferentes microclimas devido ao 

relevo, exposição, altitude e inclinação o que conjuntamente com o tempo desde a 

última perturbação, principalmente fogo, determina a matriz de habitats actuais.  

Os solos são na sua maioria esqueléticos, ou esqueletizados, predominando os 

solos vermelhos esqueléticos sobre calcários (luviossolos rodocrómicos cálcicos) 

que, nalguns locais, evoluíram para solos pardos florestais (cambissolos cálcicos). 

As zonas de maior altitude de calcários cristalinos e as encostas associadas de 

grande inclinação favorecem a erosão de solos residuais, inibindo o 

desenvolvimento de solos espessos e a colonização pela vegetação. A capacidade 

de retenção de água por estes solos é muito reduzida e a água infiltra-se muito 

rapidamente com dissolução dos materiais calcários ou escorre ao longo das 

encostas em direcção aos vales ou ao mar.  

A existência de diferentes microclimas em função da orientação e orografia, 

origina uma tal diversidade de paisagens com formações de vegetação e elementos 

florísticos exclusivos, que lhe conferem inestimável valor estético e científico com 

enorme potencial didáctico. 

Foi Orlando Ribeiro (1935) o primeiro autor moderno a tentar uma 

interpretação das paisagens da Arrábida quanto à geomorfologia e coberto vegetal. 

Segundo este autor foi a alteração do clima na pré-história ou mesmo antes da 

existência do Homem que fez diminuir a área da floresta, substituindo-a por 

matagais. Também aqui, segundo este autor, a acção do Homem, através da 

obtenção de lenha para carvão e madeira para construção e da obtenção de terras 

para pastagem e agricultura, levou à destruição e empobrecimento do coberto 
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vegetal da mata mediterrânica original. Na Serra da Arrábida, tal como no resto da 

região mediterrânica as alterações produzidas devido à intervenção humana 

modelaram esta paisagem tipicamente mediterrânica. 

É provável que a permanência das formações actuais que existem na Arrábida 

se deva também à protecção oficial a que a serra esteve sujeita até meados do 

século XVIII. As terras da Arrábida inicialmente pertencentes à coroa ou a famílias 

nobres, tiveram os seus matagais protegidos como reservas de caça (Ribeiro, 1935). 

Também a presença de santuários e caminhos de peregrinos e ainda o facto de 

grande parte dos terrenos serem demasiado declivosos e pedregosos devem ter 

contribuído para a sua conservação. Apenas nas zonas situadas na parte Norte da 

Serra se estabeleceram alguns núcleos populacionais entre os séculos XV e XVIII, 

onde o relevo e os solos permitiram o aproveitamento das terras para a agricultura. 

De facto Daveau em 1899 (in Catarino et al. 1982) refere a presença de alguns 

indivíduos de Chamaerops humilis (palmeira anã) na região NE da Serra, 

representando vestígios de uma formação de vegetação mediterrânica mais 

extensiva e destruída provavelmente pela pressão da agricultura. Durante os últimos 

séculos, com o aumento da ocupação humana, a limpeza de terras aráveis para a 

agricultura e o aproveitamento de terras marginais para a pastorícia, facilitadas por 

uma gestão política mais liberal, contribuiu igualmente para a modelação das 

formações vegetais actuais. 

Actualmente grande parte da Serra apresenta formações de tipo matagal e 

charneca que terão resultado da destruição da floresta inicial devido ao pastoreio e 

ao fogo. A recorrência destas perturbações sob clima mediterrânico deu origem à 

presente diversidade e mosaico da vegetação cujos elementos têm idades e 

estruturas muito variadas. Na ausência da intervenção humana algumas zonas de 

matagal evoluem para formas de vegetação muito densas com 2 a 3m de altura, de 

difícil penetração (Catarino et al. 1982). 

Devido à existência de fogos esporádicos, certas áreas encontram-se em 

estádios de degradação e regeneração diferentes, originando grande riqueza na 

diversidade e complexidade estrutural da vegetação, onde se mantém um equilíbrio 



 

 

9 

dinâmico entre árvores, arbustos, gramíneas e geófitos. Tal como tem sido 

observado noutras regiões do mediterrâneo qualquer medida de conservação que 

leve à exclusão total de qualquer intervenção humana, como o fogo e a pastorícia, 

pode originar a destruição de alguns nichos para determinadas espécies 

contribuindo para o aparecimento de uma cobertura vegetal homogénea. 

Em áreas restritas mais abrigadas encontram-se matas naturais formadas por 

várias espécies esclerófilas típicas dos matagais esclerófilos mediterrânicos, que 

podem atingir grandes dimensões, não comuns noutros Países mediterrânicos. 

Admite-se que tais vestígios correspondam a formações potenciais da floresta 

primitiva que aqui se mantêm mercê das condições bioclimáticas especiais 

existentes na Serra. Representarão, na opinião de Chodat (1909, 1913), um dos 

últimos refúgios da floresta pré-glacial do sul da Europa. A grande variedade de 

habitats existentes num espaço reduzido, característico dos ecossistemas ibéricos, 

faz da Península Ibérica um dos locais de maior biodiversidade no contexto europeu 

(Mittermeier et al. 2004). Os movimentos migratórios de espécies para regiões mais 

meridionais e zonas de menor altitude aumentaram, durante os períodos mais frios, 

e vários enclaves na Península Ibérica funcionaram como refúgios (Castro et al. 

1997). Vales encaixados, ou próximos da influência marítima funcionavam como 

zonas de acantonamento. Como exemplos de áreas de acantonamento na Península 

Ibérica, temos as serras da Arrábida, Monchique e Caramulo em Portugal e as 

serras de Aljibe (Cádiz), em Espanha (Manzaneque et al. 2005). A Serra da 

Arrábida foi uma ilha durante vários períodos de tempo geológico, nomeadamente 

durante o Miocénico, o que pode ter provocado a manutenção e desenvolvimento 

de conjuntos faunísticos de formas arcaicas e outras endémicas (Antunes et al. 

1999).  

A Arrábida como local de estudos científicos 

No século XX os estudos científicos dedicados a estes ecossistemas atingiu 

um desenvolvimento considerável, mercê do interesse de vários investigadores pela 

estrutura e dinâmica da vegetação (Specht 1969, Quezel 1979) e papel dos 

nutrientes como factores limitantes da produtividade (Specht 1969). Dentro do IBP 

javascript:CreateWindow(
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(“International Biological Program”) foi obtida informação considerável 

relativamente aos aspectos estruturais e funcionais em áreas geográficas 

divergentes. As pesquisas nestes ecossistemas têm incidindo essencialmente no 

clima, distribuição da vegetação, fenologia e crescimento, trocas de energia, 

balanço hídrico, balanço e distribuição de carbono e sua relação entre a vegetação e 

os nutrientes do ecossistema. Em Portugal, foram realizados alguns estudos 

nomeadamente no que se refere à estrutura, funcionamento e dinâmica da 

vegetação. Particularmente no que se refere à Serra da Arrábida para além dos já 

referenciados trabalhos do início do século XX referentes a aspectos 

geomorfológicos, estratigráficos e geobotânicos, encontra-se mais recentemente 

estudos sobre a estrutura e dinâmica da vegetação e sua cartografia, densidade e 

distribuição de biomassas das formações mais importante (Catarino et al. 1982, 

Catarino 1984, Capelo & Almeida 1993) entre outros. No âmbito de um programa 

de investigação sobre “Stress Ambiental” que visava aprofundar aspectos da 

dinâmica e produtividade da vegetação esclerófila nas condições da Serra da 

Arrábida e a caracterização das estratégias adaptativas responsáveis pela 

colonização e sucessão da vegetação, foram desenvolvidos vários estudos 

científicos pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa em colaboração 

com a Universidade de Wurzburg e o Instituto Superior de Agronomia. Este 

programa culminou com a apresentação dos trabalhos num Congresso Internacional 

-“NATO Advanced Research Workshop on Plant Response to Stress: Functional 

Analysis in Mediterranean ecosystems” realizado em Sesimbra em 1985 em que a 

Serra da Arrábida serviu como local de demonstração de metodologia de ponta 

usada no estudo da vegetação. Os trabalhos aí apresentados foram publicados num 

livro publicado pela NATO ASI Series representando o culminar de vários anos de 

trabalho de cooperação entre cientistas da área do mediterrâneo dos Estados 

Unidos, Alemanha e Portugal (Tenhunen  et al.1987).  

A Serra pela sua proximidade com Lisboa e pela diversidade de condições 

climáticas, topográficas e antropogénicas que originaram a variedade de tipos de 

vegetação, tem sido e continua a ser um local privilegiado para estudos científicos e 

didácticos de índole muito diversa. No que se refere à vegetação, foram vários os 
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trabalhos de fim de curso, de mestrado e teses de doutoramento que tiveram aqui a 

sua génese (e.g. Beyschlag 1984, Correia 1988, Werner 2000, Clemente 2002, 

Santos 2006, Mexia, 2008), entre muitos outros de diferentes Universidades e 

Institutos, como o Instituto Superior de Agronomia, a Universidade de Évora e a 

Universidade Nova que têm aproveitado a Serra como um laboratório natural 

Também em relação à fauna, foram realizados vários trabalhos dirigidos a 

vários grupos e comunidades. Começando pela zooarquelogia, a prospecção 

efectuada em 1986 por Telles Antunes, permitiu a recolha de ossadas de Foca do 

árctico e Pinguim-gigante. Em 1989, numa escavação efectuada por Carlos da Silva 

e Maria Soares, foram encontrados diversos ossos de veado vermelho (Cervus 

elaphus) e dentes de hiena (Crocuta crocuta). Cardoso, em 1993 e 1996 (Cardoso 

1995), recolheu um vasto conjunto de ossos de grandes mamíferos, sendo possível 

identificar uma grande diversidade de espécies, como herbívoros (veado vermelho 

Cervus elaphus, auroque Bos primigenius e cabra montês Capra pyrenaica), 

carnívoros como Crocuta crocuta spelaea (hiena das cavernas), leopardo (Panthera 

pardus), leão-das-cavernas (Panthera spelaea), gato-bravo (Felis silvestres), 

canídeos modernos como o lobo (Canis lupus) e a raposa vermelha (Vulpes vulpes), 

e espécies actualmente nórdicas como a foca anilhada (Pusa hispida). Foram 

realizados vários trabalhos, relativamente à fauna actual quer ao nível de 

invertebrados quer de vertebrados. Serrano em 1981 publicou uma inventariação da 

comunidade de coleópteros da Serra da Arrábida, e mais recentemente Cardoso 

(1998) inventariou a aracnofauna. Ao nível dos vertebrados, Trindade (1988) fez 

uma avaliação da comunidade de mamíferos não voadores e Rainho em 1995 fez 

uma inventariação das espécies e dos abrigos de morcegos no Parque Natural da 

Arrábida e determinou os biótopos de alimentação de algumas espécies. Em 1991, 

Oliveira publicou um estudo preliminar da avifauna de uma zona da Serra para o 

Serviço Nacional de Parques e Reservas e da Conservação da Natureza (SNPRCN). 

Apesar de outros trabalhos integrarem áreas do Parque Natural em estudos 

faunísticos mais amplos, os estudos referidos são de facto aqueles que foram 

efectuados com o objectivo específico de conhecer as comunidades faunísticas desta 

área natural. 

http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.hyaenidae.org/uploads/images/yummycropped.jpg&imgrefurl=http://www.hyaenidae.org/&h=354&w=532&sz=44&hl=pt-PT&start=4&um=1&tbnid=B_AbD40qLN-8CM:&tbnh=88&tbnw=132&prev=/images?q=Hyaena+Crocuta&um=1%252
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2. Vegetação da Serra da  Arrábida: um mosaico de habitats 

 

......Eis por cima da rocha aspera decem 

Os troncos mais secos encurvados, 

Eis sobem os que nelles enverdecem. 

 

Os olhos meus dalli dependurado, 

Pergunto ó mar, ás plantas, ós penedos 

Como, quando, por quem foram 

creados? 

 

Respondem-me em segredo mil segredos, 

Cujas primeiras letras vou cortando, 

Nos pés doutros mais verdes arvoredos 

 

Assim com cousas mudas conversando, 

Com mais quietação delas aprendo 

Que outras que ha, ensinar querem 

falando... 

 

(em Elegia II - Da Arrábida, Frei 

Agostinho da Cruz in Antologia da 

Poesia Portuguesa sec. XII – sec XX) 

 

 

 

O elevado interesse Botânico da Serra da Arrábida reside na composição do 

seu manto vegetal onde se verifica a convergência de três elementos florísticos: o 

euro-atlântico, dominante nas exposições ao quadrante norte, mais fresco, húmido 

e sombrio, o mediterrânico, dominante nas exposições ao quadrante sul, mais 

quente, seco e luminoso, e o macaronésico, prevalecente nas situações mais 

acentuadamente marítimas, as arribas. 

Segundo Gomes Pedro (1942), a vegetação da serra da Arrábida é constituída 

por 5 tipos fisionómicos distintos: formações rupestres, charneca, matagal, machial 

e mata. As formações rupestres encontram-se em zonas de rocha nua normalmente 

coberta de líquenes punctiformes e nas zonas mais resguardadas por líquenes 
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crustáceos, que por sua vez criam condições à ocupação por líquenes foliáceos e 

outras xerófitas muito resistentes. No fundo das brechas onde se acumula algum 

solo surgem colónias de candeias (Arisarum vulgare), surgindo ainda em zonas de 

solo mais profundo uma vegetação casmofítica. A charneca é constituída 

essencialmente por vegetação esclerófila de pequeno porte e dispersa que ocorre 

normalmente em plataformas superiores e nas encostas mais expostas a sul. Nesta, 

como nas restantes formações é de salientar a elevada diversidade de espécies, entre 

as quais se citam as mais relevantes, como Quercus coccifera, Pistacia lentiscus, 

Phillyrea angustifolia, Phillyrea latifolia, várias espécies de Cistus e Daphne 

gnidium. Esta formação de charneca por sucessão ecológica, dependendo de 

diferentes factores, pode originar uma formação de matagal, que se caracteriza por 

vegetação arbustiva mais densa (pré-bosque). São composições típicas desta 

formação o zimbral, o carrascal, o urzal, o esteval e o medronhal. O machial, 

também denominado, por este autor, de bosque, representa mais uma etapa da 

sucessão ecológica das espécies esclerófilas da Arrábida, que de acordo com a 

vegetação presente pode apresentar porte arbustivo ou arbóreo. O desenvolvimento 

a partir da formação matagal até à formação do bosque, no seu máximo coberto, 

promove o desaparecimento das espécies heliófilas subarbustivas dando origem à 

formação de mata. Aqui, devido à acumulação de húmus e também ao 

ensombramento, ocorrem no sub-coberto espécies umbrófilas originando-se uma 

mata constituída em termos estruturais por 3 estratos. Nas vertentes a sul ocorrem 

os sobreirais, os zambujais e os alfarrobais, enquanto que na vertente norte ocorrem 

com maior frequência os carvalhais. No que diz respeito aos carvalhais, será 

importante referir que aparecem nas matas de protecção integral (Mata do Solitário, 

Mata do Vidal e Mata Coberta), actualmente designada de protecção total, e que 

constituem formações pré-climácicas. A gestão passiva a que têm sido sujeitas após 

a criação do Parque, pôde contribuir para uma evolução natural do sistema 

permitindo verificar que as espécies actualmente presentes como dominantes ainda 

não atingiram o equilíbrio dinâmico com o meio ambiente tal como se verifica 

numa situação de clímax (Catarino et. al. 1982).  
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Nos últimos 40 anos a flora da Arrábida foi enriquecida com a descoberta de 

Narcissus calcicola Mendonça, endemismo calcícola lusitânico, Crepis pusilla 

(Sommier) Merxm., raríssima planta mediterrânica, Narduroides salzmanii (Boiss.) 

Rouy, gramínea minúscula e Piptatherum coerulescens (Desf.) Beauv., espécie 

euromediterrânica que nesta área encontra o seu limite ocidental - todas ausentes ou 

raras no resto do país (Pinto da Silva & Telles 1972). 

Para além dos 5 tipos fisionómicos referidos, Gomes Pedro (1942) distingue 

ainda áreas de transição, com características intermédias das anteriormente 

referidas. Muitas vezes, devido a gradações bruscas de relevo, observa-se a 

vizinhança de formações evolutivas extremas como por exemplo a rupestre e a 

mata. Por outro lado, a transição entre formações contíguas não é nítida, a não ser 

em casos dependentes de um conjunto de factores como os edafo-climáticos ou 

antropogénicos. Na zona envolvente da serra, são frequentes as florestas cultivadas 

de pinheiro bravo, pinheiro manso e pinheiro de alepo, bem como áreas agrícolas, 

vinhas e montado de sobro. 

Existem também na Arrábida numerosas linhas de água, geralmente de 

carácter torrencial, encaixadas em vales mais ou menos profundos com vegetação 

tipicamente ripícola, como Fraxinus angustifolia, Quercus faginea, Crataegus 

monogyna, Rosa sempervirens e Rubus ulmifolius. 

Estando na realidade a vegetação fanerogâmica bem conhecida, no que 

respeita à vegetação briológica a informação existente não se podia considerar 

suficientemente conhecida até à década de 80. Foi o trabalho desenvolvido por 

Sérgio e Sim-Sim (1985) que permitiu um conhecimento mais profundo da flora 

briológica da Serra da Arrábida. De referir que no século XIX, entre 1842 e 1849, 

Welwitsch colheu cerca de 30 espécies enquanto na flora briológica de Machado 

(1928-1932) são mencionados mais alguns taxa colhidos por diferentes colectores. 

Mendes herborizou aproximadamente 22 espécies de hepáticas (in Sérgio & Sim-

Sim 1985). No entanto os resultados obtidos no trabalho de Sérgio e Sim-Sim 

(1985) demonstram uma grande diversidade em termos de flora briológica e põem 

em evidência a similaridade desta vegetação briológica com a de outras regiões 

mediterrâneas de baixa altitude. Do ponto de vista brioflorístico foi considerada 
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uma região bastante rica com cerca de 7,3 taxa/km
2
. Das 149 espécies referidas, 

quer para vegetação terrícola, de taludes, saxícola e epifítica, 61% são de afinidades 

mediterrâneas s.l.. sendo apenas 3% atlânticas. De um modo geral, são os géneros 

com estratégias de vida resistentes à secura que melhor se adaptam ao clima da 

Arrábida e que se encontram melhor representados. Este trabalho permitiu a 

identificação de um grande número de espécies novas (11 hepáticas e 69 musgos), 9 

das quais (2 hepáticas e 7 musgos), descritas pela primeira vez para a Estremadura 

decorrendo o seu desconhecimento até à data provavelmente de uma prospecção 

insuficiente. Foram encontrados igualmente 4 novas espécies para a brioflora 

portuguesa, entre elas merecem especial referência Scorpiurum sendtneri 

característico do domínio do mediterrâneo e Zygodon forsteri esta última com 

características claramente atlântico-mediterrâneas sobre troncos de Quercus 

faginea. No que respeita à estrutura das comunidades epifíticas quer de líquenes 

quer de briófitos, estes apresentam um óptimo nas formações puras de carvalhais 

dominados por Quercus faginea e Acer monspessulanum e em formações de Oleo- 

Ceratonion, portanto em etapas serais de comunidades mais evoluídas.  

Após esta data e como resultado de diversas publicações, foram referidas para 

a região cerca de 23 novos taxa de briófitos. Entre estes salienta-se a ocorrência de 

algumas espécies com estatuto de ameaça para a Península Ibérica, nomeadamente 

Acaulon fontiquerianum e Petalophyllum ralfsii considerados vulneráveis a nível da 

Península, sendo que o último taxon está incluído no Anexo 2 da Directiva Habitats. 

De referir ainda Exormotheca pustulosa, espécie de ocorrência rara em Portugal, 

além de Enthostodon schimperi e de E. moretii, as quais foram referidas pela 

primeira vez para a Península Ibérica em 1996 por Casas et al. (1996). 

2.1. Os matos e matas mediterrânicas - uma dinâmica sempre presente 

Uma grande parte da área está coberta por charnecas e matagais (ca. 40% da 

área, sendo esta percentagem bastante superior se considerado apenas o maciço da 

Serra) constituídos por espécies esclerófilas características, e onde dominam 

espécies como Quercus coccifera, Phillyrea latifolia, Arbutus unedo e Pistacia 

lentiscus, pertencentes à aliança mediterrânica-atlântica Quercion fagineae. Apesar 

de possuírem uma base comum de espécies, os diferentes tipos de habitats são 
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diferenciados pela presença de algumas espécies características ou pelo grau 

variável de dominância das mesmas em diferentes comunidades, todas moduladas 

pela maior ou menor frequência e intensidade de intervenção humana e pelas 

condições climáticas. 

Na estrutura e funcionalidade desta vegetação mediterrânica predominam 

comunidades sempre verdes caracterizadas pela dominância de espécies arbóreas e 

arbustivas de folhas esclerófilas perenes bem adaptadas à secura do verão 

mediterrânico, através de uma série de adaptações morfo-fisiológicas (tipos 

funcionais) (Correia 1988, Werner 2000, Werner et al. 1999, 2001, 2002). Nas 

etapas mais recentes da sucessão, associadas a condições de reduzida fertilidade 

dominam as espécies semi-decíduas de verão, pertencentes à família das Cistaceae e 

das Lamiaceae (Labiatae), como as espécies dos géneros Cistus, Halimium, 

Rosmarinus, Lavandula, Phlomis, Thymus, entre outras. Admite-se que estas 

espécies tenham evoluído no Plistocénio quando da formação do clima 

mediterrânico, podendo considerar-se muito bem ajustadas às peculiares 

características deste tipo de clima (Di Castri F. 1981, Herrera C. 1984). Estas 

espécies apresentam características intermédias entre as espécies esclerófilas, 

consideradas tolerantes ao stress, e as espécies decíduas de Verão, que evitam o 

stress. As semi-decíduas de verão por um lado evitam o stresse estival, deixando 

cair uma grande percentagem de folhas e ramos no Verão mas por outro lado, as 

folhas que persistem durante o Verão possuem mecanismos de tolerância ao stress, 

resistindo a potenciais hídricos muito negativos e reduzindo consideravelmente as 

perdas de água por transpiração (Correia 1988, Correia et al. 1987, Werner et al 

2001, 2002). As folhas destas espécies são mais mesofíticas que as das espécies 

esclerófilas e apresentam elevada pubescência, com muitos tricomas (pêlos) de 

cobertura ou glandulares o que lhes confere um tom acinzentado e uma fragância 

tão característica dos matos mediterrrânicos (Werner et al. 2001, 2002, Correia 

2002). A elevada pubescência nestas espécies parece desempenhar um papel 

fisiológico muito importante em termos de adaptação ao clima mediterrânico, 

contribuindo para a manutenção da temperatura ao nível das folhas devido à grande 

reflexão da radiação. 
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Entre estes dois extremos, as plantas podem desenvolver um continuum de 

estratégias para fazer face às condições de stress hídrico e térmico do clima 

mediterrânico. 

A existência de diferentes microclimas em função da orientação e orografia 

origina uma grande diversidade de habitats com diferentes formações vegetais. No 

transepto realizado por Catarino e colaboradores (1982) ao longo de um perfil 

Norte/Sul é possível observar a fisionomia que os diferentes tipos de vegetação 

podem assumir, variando desde comunidades pioneiras rupícolas até formações 

residuais de manchas de florestas esclerófilas pré-climácicas (Figura 2).  
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Figura 2.  Transepto Norte-Sul, realizado na Serra da Arrábida, com a representação das diferentes comunidades vegetais de 

acordo coma elevação, o declive e a exposição (adaptado de Catarino et al. 1982).  
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Os habitats e tipo de vegetação que se observam ao longo deste transepto 

Norte/Sul podem assumir um número ilimitado de variações dependendo das 

condições locais (altitude, inclinação e exposição) e do historial das actividades 

humanas, como o fogo e a pastorícia, sendo principalmente o tempo após o último 

fogo o factor determinante. Assim, o mosaico de vegetação associado a este transepto 

está sempre presente na Serra dada a dinâmica desta vegetação ao longo do tempo em 

resposta aos diferentes factores actuantes. É evidente que a exposição e a inclinação 

são factores decisivos na evolução da vegetação após perturbação e contribuem para a 

matriz de mosaicos actualmente presentes na Serra. 

Nos matos abundam os carrascos (Quercus coccifera), que nalgumas zonas são a 

espécie dominante. São em geral arbustos de pequeno porte, de folhas coriáceas 

perenes de um verde brilhante e que contribuem juntamente com as outras esclerófilas 

para a fisionomia tão característica dos matos mediterrânicos. Na época da floração, no 

final do Inverno – princípio da Primavera, cobrem-se de um tom amarelo/avermelhado, 

devido aos seus numerosos amentilhos verificando-se essencialmente uma polinização 

anemófila (pelo vento), embora alguns insectos como as abelhas funcionem também 

como polinizadores (Pardo 1998). Os seus frutos, as bolotas tão características de todas 

as Quercíneas, são de importância fundamental para a sustentabilidade dos carrascais e 

bosques através da regeneração natural e são uma das fontes de alimentação primária 

para a fauna local. Esta fauna selvagem, nomeadamente pequenos mamíferos e aves, 

ao contrário dos animais domésticos, têm por vezes o comportamento de armazenar 

bolotas em pequenas câmaras no solo contribuindo desta forma para uma regeneração 

natural das espécies de Quercus. Uma das espécies mais associadas à dispersão das 

bolotas de Quercus coccifera é o rato do campo (Apodemus sylvaticus) que funciona 

como predador e dispersor desta espécie (Pardo 1998) e ainda bastante abundante 

nestes ecossistemas da Serra da Arrábida (Mexia 2008). 

No inconfundível Vale do Solitário, onde se estabeleceu ao longo dos anos um 

bosque esclerófilo mediterrânico, bem como na Mata Coberta e Mata do Vidal, o 

carrasco adquire um porte arbóreo, com árvores de 15 a 17m de altura e 60-80cm de 

diâmetro, porte raro nesta espécie noutros locais do Mediterrâneo. Estas formas 

arbóreas de Quercus coccifera, que ocorrem nestes habitats particularmente favoráveis 
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do ponto de vista do solo e do regime hídrico, com características morfológicas 

relativamente estáveis e diferentes dos carrascos dos matos, levou alguns autores a 

considerar uma subespécie nova, Quercus coccifera L. subsp. rivasmartinezii (Capelo 

& Costa 2001), mais tarde proposta como espécie (Capelo & Costa 2005).  

De facto, nas vertentes setentrionais da Serra ou na base de vales protegidos, 

com condições mais mésicas, de maior humidade e com solos profundos, e na ausência 

de factores antropogénicos, prevalece uma floresta esclerófila mista dominada por 

árvores decíduas e esclerófilas. Estas florestas constituem, entre outras, formações 

tidas como clímax (a etapa madura e potencialmente estável da sucessão vegetal) e 

pertencentes à associação Arisaro-Quercetum fagineae sub ass. phillyretosum 

dominada pela Quercus faginea (Gomes Pedro 1942), sendo um dos melhores 

testemunhos da vegetação do Terciário no território português, traduzindo o ambiente 

mediterrânico que as glaciações não afectaram. Esta vegetação prevalece devido à 

ausência de fogo por várias décadas nesta área. Esta floresta tem uma estrutura muito 

complexa, com árvores, arbustos, lianas e herbáceas, sendo altamente diversificada em 

formas de vida, morfologia, fisiologia e fenologia, representando estádios mais 

avançados das formações mediterrânicas. Estas matas são caracterizadas por formarem 

um mosaico arbóreo de espécies esclerófilas mediterrânicas juntamente com espécies 

de características mais mésicas, caducifólias como Quercus faginea e Acer 

monspessulanum. Este estrato arbóreo, geralmente fechado ou semiaberto, com 

estrutura pluriestratificada, apresenta um sub-bosque de arbustos esclerófilos e 

ausência de espécies pioneiras heliófilas, onde é de salientar como espécies 

dominantes: Quercus coccifera, Viburnum tinus, Pistacia lentiscus, Arbutus unedo, 

Phillyrea latifolia, P. angustifolia, Myrtus communis e Erica arborea e ainda o estrato 

herbáceo inferior, constituído entre outras por alguns hemicriptófitos e geófitos: 

Paeonia broteri, Ruscus aculeatus, Anemone palmata, Iris foetidissima, Hyacinthoides 

hispanica, Arisarum vulgare, entre outros; e ainda espécies trepadoras como Smilax 

aspera, Hedera canariensis, Rubia peregrina e Tamus communis, indicadoras de uma 

estrutura florestal típica e presentes nas matas do Solitário, do Vidal, da Mina, do 

Veado e Coberta (ver Caixa MATAS). 
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Esta floresta esclerófila mista mediterrânica de acordo com a sua estrutura etária 

representa um estádio pré-climácico da floresta mediterrânica (Catarino et al. 1982, 

Catarino 1984). De facto, os estudos demográficos efectuados por Catarino e 

colaboradores (1982) permitiram verificar a ausência de regeneração de Quercus 

faginea nas condições actuais, enquanto as outras espécies arbóreas apresentam 

populações estáveis, com recrutamento de novos indivíduos permitindo assim a 

manutenção destas espécies a longo prazo (Figura 3). Acer monspessulanum por outro 

lado parece exibir um comportamento de uma espécie colonizadora, com grande 

número de indivíduos jovens e poucos indivíduos de maior porte. Estes estudos 

permitem-nos sugerir que estas matas se encontram numa fase pré-climácica e que a 

longo prazo a vegetação irá evoluir no sentido da substituição de Quercus faginea por 

Acer monspessulanum e pelas outras esclerófilas. 

 

 

Figura 3. Estrutura demográfica em Bosques da Serra da Arrábida (adaptado de 

Catarino et al. 1982) 
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2.2. Adaptação ao stress e fogo, determinantes da sucessão actual 

Os ecossistemas mediterrânicos são considerados como resilientes ao fogo, i.e. 

recuperam muito rapidamente as suas propriedades originais. Após a passagem deste 

tipo de perturbação, a estrutura da comunidade é apenas alterada por um período muito 

curto e as espécies restabelecem-se muito rapidamente, quer por rebentação de órgãos 

subterrâneos quer por recrutamento de plântulas do banco de sementes. Logo a seguir 

às primeiras chuvas, numerosas espécies herbáceas, provenientes do banco de 

sementes do solo, bolbos ou outras partes subterrâneas, apresentam um 

desenvolvimento considerável, verificando-se um aumento de diversidade pós-fogo. 

Nas comunidades arbustivas mediterrânicas, a selecção natural e o fogo 

provocado pelo Homem desde tempos remotos, induziram o desenvolvimento de 

características que as tornaram mais inflamáveis. As características morfológicas e 

fisiológicas de muitas espécies arbustivas – reduzido teor de humidade, abundância de 

óleos, resinas e substâncias voláteis, a persistência de materiais mortos na planta e os 

caules múltiplos – tornam-nas especialmente perigosas em termos de risco e 

comportamento do fogo. Um estudo efectuado nos matos mediterrânicos da Serra da 

Arrábida por Fernandes e Pereira (1993) demonstrou que espécies como Ulex densus 

(tojo), Erica arborea (urze), Rosmarinus officinalis (alecrim), Juniperus turbinata 

(sabina das praias), e Quercus coccifera (carrasco), apresentam o mais elevado risco de 

incêndio, i.e o grau com que cada espécie pode contribuir para a deflagração, 

propagação e intensidade do fogo.  

Para além de altamente inflamáveis as espécies esclerófilas e semi-decíduas de 

verão regeneram muito rapidamente após o fogo, indicando que este factor deve ter 

exercido forte pressão selectiva nestes sistemas, o que leva a considerá-los como 

adaptados ao fogo. 

A destruição das plantas e a estimulação da rebentação e da germinação pelo 

fogo inicia um novo ciclo demográfico para as diferentes espécies originando-se um 

processo de sucessão secundária ou de auto-sucessão, uma vez que, na maior parte dos 
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casos não há alteração da composição de espécies relativamente à comunidade anterior 

ao fogo (Clemente et al. 1996).  

As plantas dominantes dos matagais mediterrânicos da Serra da Arrábida 

encontram-se bem adaptadas à secura estival desenvolvendo esclerofilia frequente, 

como Quercus coccifera (carrasco), Phillyrea latifolia (aderno), Pistacia lentiscus 

(aroeira), Olea europaea (zambujeiro), Ceratonia siliqua (alfarrobeira), Myrtus 

communis (murta), Arbutus unedo (medronheiro) e Erica arborea (urze) e incluem-se 

no que respeita à regeneração após o fogo no tipo de plantas com regeneração 

vegetativa (RV) (Figura 4). Por outro lado as espécies dominantes das charnecas, i.e. 

das etapas mais precoces da sucessão, onde se incluem as Cistaceae como Cistus 

salvifolius (sargaço), Cistus ladanifer (esteva) e Cistus monspeliensis e Lamiaceae 

(labiadas) como Lavandula stoechas (rosmaninho) e Rosmarinus officinalis (alecrim) 

entre outras são as espécies que regeneram por semente (RS) exibindo dimorfismo 

sazonal e reduzindo consideravelmente a sua área transpirante durante o verão (Correia 

1988, Clemente 2002, Clemente et al. 1996, 2005, 2007). 

Estas plantas pertencentes a estes dois grupos de espécies com estratégias 

completamente distintas, produzem a seguir ao fogo padrões demográficos muito 

diferentes. As espécies que rebentam por toiça recuperam mais rapidamente a 

cobertura original que as espécies com RS que têm que refazer o seu sistema radicular 

e biomassa aérea. Também a frequência dos fogos tem grande influência na estrutura 

destas comunidades mediterrânicas, uma vez que as diferentes espécies apresentam 

diferenças na resiliência à recorrência dos fogos. 

Juniperus turbinata, uma das espécies dominantes nalgumas zonas, formando os 

zimbrais (Figura 5), é uma das espécies que não tolera o fogo, não apresentando 

qualquer tipo de regeneração após o fogo (Clemente et al. 1996, Clemente 2000). A 

persistência das suas populações na Serra está dependente da dispersão efectuada a 

partir de indivíduos adultos produtores de propágulos nas áreas envolventes ou por 

animais, especialmente aves. 
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Figura 4. Ceratonia siliqua, alfarrobeira. Regeneração por rebentação de toiça (© O 

Correia). 

 

Figura 5. Juniperus turbinata, planta que não regenera após o fogo (© J P Ferreira). 
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Os fogos, actuando em qualquer um dos estádios sucessionais, contribuem para a 

criação de mosaicos de vegetação e muitas vezes a sua frequência determina o tipo de 

vegetação presente em cada local. Assim na Serra da Arrábida é possível encontrar 

sistemas que vão desde os bosques mediterrânicos formados por espécies esclerófilas 

onde o fogo não se faz sentir muito frequentemente até às zonas de matos fechados ou 

abertos onde domina uma vegetação rupestre. De facto a fragmentação destes matos, 

resultante de fogos de diferentes intensidade e frequência, deliberados ou não, e o uso 

tradicional da terra, produzem um complexo mosaico de comunidades originando uma 

elevada diversidade não só de espécies como de paisagens, e que impedem a 

progressão de fogos muito catastróficos. 

É esta heterogeneidade de paisagens que faz da Serra da Arrábida um lugar único 

no mundo onde os elementos naturais se entrelaçam numa mistura de cores, estruturas 

e texturas com os factores do ambiente e a presença humana. 

De facto a vegetação da Serra da Arrábida é um exemplo claro de que a 

vegetação mediterrânica, como em qualquer outro ponto do planeta, tem sido 

explorada desde há muitos anos e é o resultado de uma intensa acção humana. Não 

existem actualmente bosques ou matas que se possam considerar “naturais” isto é 

“livres da influência das actividades humanas”. Tão pouco podemos conceber esta 

vegetação à margem da influência do fogo, um fenómeno coerente com o clima 

mediterrânico. Igualmente a existência de um bosque clímax, potencial ou em 

equilíbrio, é difícil de identificar, considerando a evolução natural numa escala 

temporal mais alargada. 
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3. Principais unidades de paisagem 

3.1. Habitats com estatuto de conservação 

O Parque Natural da Arrábida integra áreas prioritárias para a conservação da 

natureza, sujeitas a diferentes níveis de protecção: protecção total, protecção parcial, 

protecção complementar e áreas de intervenção específicas. 

De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2005, nas áreas 

com estatuto de protecção total predominam valores naturais e paisagísticos de 

reconhecido valor e interesse, onde constam formações ecológicas com elevado grau 

de naturalidade e excepcionalidade, bem como elevada sensibilidade. As matas do 

Solitário, Vidal e Coberta possuem este estatuto por integrarem formações vegetais de 

carrascal arbóreo, áreas de ocorrência de endemismos florísticos locais e nacionais, e 

avifauna com estatuto especial de conservação.  

As áreas de protecção parcial compreendem áreas com elevada ou moderada 

sensibilidade ecológica. Por sua vez, as áreas de protecção complementar integram 

espaços sujeitos a maior intervenção humana que exibem a presença de habitats ou 

espécies de fauna e flora constantes dos anexos da Directiva Habitats. 

As áreas de intervenção específica englobam o habitat 6220 (Subestepes de 

gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea), bem como zonas de eucaliptal 

utilizadas como habitats de nidificação pelas aves. 

Dentro da área do Parque Natural da Serra da Arrábida, a zona da serra da 

Arrábida propriamente dita é, do ponto de vista da conservação de habitats, aquela que 

engloba maior riqueza, devido sobretudo à diversidade de estádios de sucessão e 

comunidades vegetais que abrange. A quase totalidade da sua área possui estatuto de 

conservação e nela estão incluídas as áreas de protecção total. 

Em termos de estatuto de conservação, a maioria dos habitats presentes são áreas 

de protecção total (cerca de 25,9% da área da serra da Arrábida), enquanto as áreas de 

protecção parcial são as mais representadas com cerca de 55,3%. O estatuto de 

conservação de protecção complementar e as áreas de intervenção específica apenas 

ocupam, respectivamente 8,3% e 0,7%.  
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É na Serra propriamente dita que se encontra a maioria dos habitats mais 

relevantes e considerados prioritários de acordo com a Directiva Habitats n.º 

92/43/CEE. Consideram-se presentes na serra os seguintes habitats prioritários: 

5210 – Matagais arborescentes de Juniperus spp. 

5230 – Matagais arborescentes de Laurus nobilis 

5320 – Formações baixas de euforbiáceas junto a falésias 

5330 – Matos termomediterrâneos pré-deserticos 

6220 – Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea 

6310 – Montados de Quercus spp. de folha perene 

8210 – Vertentes rochosas calcárias com vegetação casmofítica 

91B0 e 91E0 – Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia. Florestas aluviais 

deAlnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) 

9240 – Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis 

92B0 – Florestas-galerias junto aos cursos de água intermitentes mediterrâneos com 

Rhododendron ponticum, Salix e outras espécies 

9320 – Florestas de Olea e Ceratonia 

9330 – Florestas de Quercus suber 

9340 – Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

 

A Tabela 1 apresenta a área e percentagem de ocupação de cada um dos habitats 

prioritários, bem como o estatuto de conservação predominante (considerou-se 

predominante quando o cobria mais de 70% da área total do habitat). 

A serra apresenta, em termos de habitats prioritários, uma percentagem de 

ocupação de cerca de 63,3% de Matos termomediterrâneos pré-desérticos (5330), 9% 

de Montados de Quercus spp. de folha perene (6310), 8,3% Carvalhais ibéricos de 

Quercus faginea e Quercus canariensis (9240), 7,5% de vertentes rochosas calcárias 

com vegetação casmofítica (8210), 5,0% de habitats de espécies nidificantes (N) e 

4,2% de Matagais arborescentes de Laurus nobilis (5230). Todos os restantes habitats 

representam menos de 1% na área da Serra. 
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Relativamente à totalidade da área, apresenta-se (ANEXO I) uma abordagem 

muito grosseira sobre a distribuição dos habitats da rede natura 2000. Trata-se apenas 

de uma aproximação, uma vez que cada um dos 17 habitats identificados ocorrem 

dentro da área representada mas não ocupam toda a área, devendo por isso ser 

analisada com alguma precaução. 

 

Tabela 1 – Área em ha e percentagem de cada um dos habitats prioritários que 

ocorrem na zona da serra da Arrábida e respectivo estatuto de conservação. 

Habitat 
Área 

(ha) 

Área 

(%) 
Estatuto de Conservação 

5210 0.25 0.01 Protecção total 

5230 77.94 4.15 Protecção total 

5320 12.75 0.68 Protecção total 

5330 1190.06 63.32 Protecção parcial 

6220 0.31 0.02 Área de intervenção específica 

6310 170.06 9.05 Protecção complementar 

8210 141.69 7.54 Protecção total 

91B0 e 91E0 1.63 0.09 Protecção total 

92B0 7.94 0.42 Protecção total 

9240 156.19 8.31 Protecção total 

9320 13.25 0.70 Protecção total 

9330 12.38 0.66 Protecção parcial 

9340 1.69 0.09 Protecção total 

N 93.19 4.96 Protecção parcial 

Total 1879.56 100.0  

 

3.2. Descrição geral e cartografia 

As unidades de paisagem consideradas na cartografia (Figura 6), correspondem a tipos 

de ocupação de solo que diferem claramente na estrutura da vegetação, o que se deve, 

na generalidade dos casos, a diferenças nas espécies dominantes. Estas unidades não 

correspondem directamente aos habitats acima mencionados, mas em geral incluem 

vários em mosaico. Na tabela 2 são apresentadas as áreas de ocupação absolutas e 

relativas de cada unidade de paisagem, relativamente à área terrestre, seguindo-se no 

ponto 3.3 breves descrições interpretativas destas unidades e, quando apropriado, 

realçadas as espécies importantes que nelas podem ocorrer (assinaladas com asterisco). 
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Figura 6. Carta de unidades de paisagem da Serra da Arrábida 
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Tabela 2. Áreas de ocupação absolutas e relativas de cada unidade de paisagem, 

relativamente à área terrestre. 

Unidade Area (ha) 
% área 

terrestre 

Carrascais e outros matos calcícolas 4519.3 30.52% 

Pousios, pastagens e outros baldios degradados 3242.8 21.90% 

Mosaicos complexos 1183.5 7.99% 

Pinhais naturalizados 1107.3 7.48% 

Áreas artificiais 1005.5 6.79% 

Sobreirais e urzais com sobreiro disperso 618.1 4.17% 

Relvados semi-naturais perenes 605.9 4.09% 

Matos silicícolas 569.6          3.85% 

Zonas agrícolas 532.4 3.60% 

Pomares de sequeiro (oliveira, figueira) 311.9 2.11% 

Encostas marítimas 217.3 1.47% 

Montados 174.7 1.18% 

Matos abertos, tomilhais e zambujais abertos em solo 

pedregoso 
164.9 1.11% 

Carvalhais 129.7 0.88% 

Falésias marítimas 126.7 0.86% 

Plantações de pinheiro 123.0 0.83% 

Outras folhosas 106.1 0.72% 

Praias 38.5 0.26% 

Vegetação de areias litorais e outra vegetação halófila 14.8 0.10% 

Zimbrais 8.4 0.06% 

Turfeiras e relvados higrófilos oligotróficos 4.2 0.03% 

Águas permanentes 2.4 0.02% 

Total 14807.2 100.00% 

  

3.3. Caracterização das unidades de paisagem 

Carrascais e outros matos calcícolas 

Matos ou matagais densos dominados por Quercus coccifera, juntamente com 

variadas outras espécies arbustivas. É um grupo heterogéneo dado que as espécies 

que adquirem dominância dependem de vários factores, como a exposição, 

inclinação, distância ao mar, profundidade do solo, havendo gradientes que não são 

facilmente classificáveis. Não obstante, espécies que geralmente surgem como 

dominantes incluem Pistacia lentiscus, Ulex densus* (na metade ocidental), 

Coronilla valentina subsp. glauca, Phillyrea angustifolia, Cistus monspeliensis, 

Arbutus unedo (na serra), e nas vertentes sul mais soalheiras, Olea europaea var. 

sylvestris, Ceratonia siliqua* e Juniperus turbinata. Carrascais muito densos, em 
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geral, têm uma diversidade menor, mas nas clareiras e orlas algumas espécies 

importantes habitam, como Iberis procumbens subsp. microcarpa*, Erucasrtrum 

nasturtiifolium*,Arabis sadina*, Valeriana tuberosa*, Nothobartsia asperrima*, 

Odontites viscosus subsp. australis*, entre outras. Nos afloramentos rochosos 

existentes na matriz de carrascal (metade oriental), é possível encontrar também 

Narcissus calcicola*, Silene longicilia* e Linaria aeruginea*. Em recantos muito 

restritos, em fendas de calcário com alguma humidade, aparece o raro e pequeno feto 

Asplenium petrarchae* (Figura 7). 

Pousios, pastagens e outros baldios degradados 

Pastagens, culturas de sequeiro e zonas abandonadas com vegetação herbácea 

principalmente anual. Nos pousios mais antigos, é frequente a predominância de 

plantas perenes e arbustos pioneiros como Foeniculum vulgare, Brachypodium 

phoenicoides e Dittrichia viscosa. Com o tempo, a sucessão leva a composição 

florística a assemelhar-se progressivamente à dos relvados semi-naturais perenes 

(Figura 8). 

Pinhais naturalizados 

Pinhais pouco intervencionados, com mato natural sob-coberto. As espécies 

aqui presentes correspondem em grande medida às espécies dos matos silicícolas ou 

por vezes dos carrascais, conforme o tipo de solo. Similarmente também ocorrem 

algumas das espécies raras aí referidas, nomeadamente Centaurea africana* e 

Drosophyllum lusitanicum* (Figura 9). 

Sobreirais e urzais com sobreiro disperso 

Matos altos e fechados de urzes (Erica spp.) e Arbutus unedo com Quercus suber 

arbóreo. O elenco de espécies é bastante semelhante ao dos matos silicícolas, 

contudo, estas zonas denotam um maior grau de naturalização, estando num estádio 

sucessional mais avançado. 

Relvados semi-naturais perenes 

Relvados de Brachypodium phoenicoides e outras gramíneas perenes, juntamente 

com uma grande diversidade de outras espécies herbáceas. Tipicamente não têm 

espécies arbustivas, sendo constituídos por tufos de gramíneas perenes mais ou 

menos compactamente distribuídas, e nunca excedendo cerca de 50 cm de altura. São 

habitats bastante ricos em orquídeas (tanto em número de espécies como 
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abundância), principalmente dos géneros Orchis, Ophrys, Barlia e Anacamptis. 

Destaca-se a orquídea Ophrys sphegodes* por ser uma espécie muito rara em 

Portugal e ter aqui uma população bastante isolada. 

Não obstante a elevada diversidade destes relvados, nomeadamente em espécies de 

orquídeas, estes relvados são habitats semi-naturais que necessitam de certas 

condições para se manterem. O pastoreio de percurso, desde que não excessivo, é um 

dos factores que promove a manutenção deste habitat, impedindo o estabelecimento 

de espécies arbustivas e arbóreas que iriam transformar as condições ambientais 

locais. 

Matos silicícolas 

Estevais e matos sobre areias e solos cascalhentos (ácidos), de porte baixo a médio. 

Muito frequentes são Cistus ladanifer, Erica australis, Erica scoparia, Calluna 

vulgaris, Halimium halimifolium, Halimium ocymoides e várias outras espécies dos 

urzais, tojais e estevais, dependendo do substrato (arenoso ou cascalhento). São 

habitats importantes para Drosophyllum lusitanicum*, Thymus villosus*, Thymus 

capitellatus* e Centaurea africana* (Figura 10). 

Pomares de sequeiro (oliveira, figueira) 

Olival tradicional ou outras ávores dispersas usualmente com relvados semi-naturais 

perenes sob coberto. Juntamente com estes, são habitats importantes de orquídeas, de 

onde se destaca Ophrys sphegodes* como uma das mais raras (Figura 11). 

Encostas marítimas 

Matos baixos, abertos, nas vertentes viradas para o mar. A composição das espécies 

dominantes tem afinidades com os carrascais, embora com uma estrutura mais aberta 

e com a presença por vezes frequente de Juniperus turbinata. São os habitats mais 

singulares de toda a Arrábida, e onde se localizam a maioria das plantas de elevado 

valor conservacionista, incluindo os dois endemismos exclusivos. No sector que se 

estende desde o Cabo de Ares (Sesimbra) até ao Cabo Espichel, é onde ocorrem 

Euphorbia pedroi* e Convolvulus fernandesii* (este mais associado às escarpas), 

mas são também de destacar Lavatera maritima*, Withania frutescens*, Orobanche 

rosmarina*, Piptatherum coerulescens*, Fumana laevipes*, Helianthemum 

apenninum subsp. apenninum*, entre várias outras, todas plantas de grande raridade 

a nível nacional. No sector a este de Sesimbra, que se estende até ao Outão, embora 

as espécies constituintes deste habitat se mantenham semelhantes, o elenco florístico 
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passa a incluir outras espécies de grande raridade, sendo de destacar Stipa offneri*, 

Volutaria crupinoides*, Patellifolia patellaris*, Fagonia cretica*, Crambe 

hispanica*, Hesperis laciniata*, entre outras. 

As vertentes marítimas viradas para oeste (a norte do Cabo Espichel) possuem uma 

flora claramente distinta e bastante menos característica, que se repete em vários 

pontos da costa portuguesa (Figura 12). 

Montados 

Pastagens de espécies anuais arvenses, sob coberto de Quercus suber. São habitats 

que necessitam de pastoreio ou desmatação periódica para manterem a sua estrutura, 

caso contrário a progressão natural leva a um aparecimento de arbustos e 

consequente tendência para se tornarem semelhantes aos sobreirais (Figura 13). 

Matos abertos, tomilhais e zambujais abertos em solo pedregoso 

Zonas com mato esparso, de pequeno porte, em geral muito secas e expostas a sul, 

pedregosas e com solos margosos. São frequentes espécies de arbustos baixos como 

Thymbra capitata, Rosmarinus officinalis e Santolina rosmarinifolia*, e na região 

mais ocidental, Ulex densus*. Gramíneas perenes como Hyparrhenia hirta e 

Brachypodium phoenicoides são também abundantes. São habitats importantes para 

Teucrium haenseleri* e Lavandula multifida*, espécies cujo limite norte de 

distribuição em Portugal se situa na Arrábida (Figura 14). 

Carvalhais 

Bosques compostos por indivíduos arbóreos de Quercus faginea subsp. broteroi, 

Quercus coccifera, Phillyrea latifolia, Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus, e 

também outros arbustos de grande porte como Viburnum tinus, e Bupleurum 

fruticosum nas orlas. As lianas têm também preponderância, principalmente Smilax 

aspera e Lonicera spp. São bosques fechados e sombrios, com o estrato arbóreo e 

arbustivo alto e denso, mas os estratos mais baixos relativamente abertos. Ao nível 

herbáceo é frequente encontrar-se Paeonia broteri*. Nos carvalhais da vertente norte 

da serra ou em vales abrigados, onde não houve incêndios há muitas décadas, surge 

ainda a pequena árvore muito rara Acer monspessulanum* (Figura 15). 
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Falésias marítimas 

Escarpas calcárias sobre o mar com muito pouca, ou sem, vegetação; contíguas às 

encostas marítimas, partilham alguma da flora mais especialista em habitar rochas 

verticais, nomeadamente Convolvulus fernandesii*, Lavatera maritima*, Galium 

lucidum subsp. corrudifolium* e Piptatherum coerulescens* no sector oeste de 

Sesimbra e Stipa offneri* e Piptatherum coerulescens* a este. Mais perto do nível do 

mar, não deve deixar de ser mencionada a ocorrência de Asplenium marinum*, um 

dos pouquíssimos fetos que tolera a salinidade, desenvolvendo-se em fendas de 

rochas sob efeito da salsugem, e muito localizadamente na costa portuguesa (Figura 

16). 

Vegetação de areias litorais e outra vegetação halófila 

Matos abertos com algumas espécies dunares e outras espécies halófilas, que se 

desenvolvem em acumulações de areias dunares antigas ricas em cálcio. A vegetação 

típica dunar é muito restrita na região da Arrábida devido à ausência de complexos 

dunares costeiros; no entanto parte dessa vegetação como por exemplo Crucianella 

maritima, Ammophila arenaria, Armeria pungens e Herniaria maritima*, veio 

ocupar estes locais arenosos, diferentes em origem e composição do solo. A diferente 

natureza do substrato permite, porém, que ocorram outras espécies bastante raras 

como Limonium echioides* e Chaenorhinum serpyllifolium subsp. lusitanicum* 

(Figura 17). 

Zimbrais 

Matos altos costeiros dominados por Juniperus turbinata em conjunto com diversas 

espécies arbustivas baixas como Cistus ladanifer e Cistus monspeliensis. Juniperus 

turbinata é frequente em toda a região costeira da Arrábida, mas só em poucos locais 

se torna a espécie preponderante (Figura 18). 

Turfeiras e relvados higrófilos oligotróficos 

Relvados e matos em solos permanentemente encharcados, com águas oligotróficas. 

As espécies arbustivas Genista ancistrocarpa*, Erica erigena* e Ulex minor são as 

dominantes principais. Ao nível das herbáceas, realçam-se algumas plantas cuja 

ocorrência constitui o único local na Arrábida, como Pinguicula lusitanica*, 

Cheirolophus uliginosus* e Teucrium scordium*, bem como diversas outras espécies 

higrófilas e associadas a habitats turfosos, que escasseiam na região (Figura 19). 
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Áreas artificiais 

Áreas edificadas e pedreiras. 

Zonas agrícolas 

Hortas, vinhas e outras culturas de regadio. 

Mosaicos complexos 

Matriz agrícola e jardins com construção dispersa. 

Outras folhosas 

Plantações arbóreas diversas (incluindo eucaliptais). 

Plantações de pinheiro 

Plantações de pinheiro geridas, com o subcoberto essencialmente herbáceo. 

Praias 

Areias de praia. 

Águas permanentes 

Açudes e charcas com água permanente, com diferentes níveis de naturalização. 
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Figura 7. Carrascais e outros matos calcícolas (© J P Ferreira) 
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Figura 8. Pousios, pastagens e outros baldios degradados (© J P Ferreira) 
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Figura 9. Pinhais naturalizados (© J P Ferreira). 
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Figura 10. Matos silicícolas (© J P Ferreira) 
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Figura 11. Pomares de sequeiro (© J P Ferreira). 
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 Figura 12. Encostas marítimas (© J P Ferreira) 
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Figura 13. Montados (© J P Ferreira) 
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Figura 14. Matos abertos, tomilhais e zambujais abertos em solo pedregoso (© J P Ferreira) 
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Figura 15. Carvalhais (© J P Ferreira) 
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Figura 16. Falésias marítimas (© J P Ferreira) 
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Figura 17. Vegetação de areias litorais e outra vegetação halófila (© J P Ferreira). 
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Figura 18. Zimbrais (© J P Ferreira) 
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Figura 19. Turfeiras e relvados higrófilos oligotróficos (© J P Ferreira). 
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4. Flora e Fauna da Cordilheira da Arrábida 

 

4.1. Particularidades da flora 

Não há dúvida que a Serra da Arrábida se destaca pela sua área imensa de 

matagal mediterrânico, que se exprime desde a sua forma mais baixa – os carrascais 

de Quercus coccifera – até aos verdadeiros bosques - os carvalhais de Q. faginea 

subsp. broteroi. Esta área contínua de matagal ocupa densamente o maciço central, 

calcário, da serra, que se estende desde o Risco até Setúbal. A sul da Arrábida, 

manchas de carvalhal comparáveis às aqui existentes são muito pontuais, existindo 

sobretudo na bacia do Rio Mira; no entanto, um dos elementos mais interessantes 

que na serra ainda ocorre, Acer monspessulanum, está ausente em toda a área sul do 

país, constituindo a Arrábida o limite sul da sua distribuição em Portugal. É também 

a Arrábida talvez o único local do país onde várias espécies usualmente arbustivas 

tomam porte verdadeiramente arbóreo, sendo o caso mais notável o de Quercus 

coccifera
1
, que nesta serra pode atingir cerca de 17 metros de altura e ser um dos 

componentes estruturantes do bosque. 

Contudo, carrascais e carvalhais estão longe de ser únicos da Serra. O 

verdadeiro ex-líbris da Arrábida está nas vertentes marítimas viradas a sul, desde o 

Cabo Espichel até ao Outão, que não têm paralelo em nenhum outro local de 

Portugal continental, quer em termos paisagísticos, quer em termos da sua flora e 

vegetação. Não é razoável pensar nestas vertentes como um todo; na verdade o que 

aparentemente são condições ecológicas similares apresentam uma flora que se 

diferencia bastante ao longo de um gradiente este-oeste, parecendo haver, pela 

longitude de Sesimbra, uma grande mudança - não na estrutura e nas espécies 

dominantes (mais generalistas), mas sim na composição florística mais "fina". 

                                                

1 Alguns autores (Capelo & Costa 2005) consideram as populações de Quercus coccifera arbóreas, 

exclusivas da Arrábida e pontos isolados da região sub-litoral de Portugal, como um taxon autónomo, 

Q. rivasmartinezii, que seria endémico de Portugal. 
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A oeste de Sesimbra, as vertentes marítmas albergam dois valiosos 

endemismos exclusivos deste troço de 12 km de costa, Euphorbia pedroi e 

Convolvulus fernandesii. Mas mais do que o valor que obviamente advém do facto 

de ser o único local do mundo onde ocorrem, estas espécies contam uma história 

biogeográfica única, que lhes está entranhada tanto nos seus genes como na sua 

morfologia bizarra. Representam os vestígios vivos mais dramáticos de uma flora 

paleotropical semi-desértica que teria uma distribuição mais generalizada - grande 

parte do norte de África - no final do Terciário, tendo desaparecido grandemente 

devido à aridifição na região Sahariana, ficando os seus vestígios isolados apenas nos 

arquipélagos da Madeira, Canárias e Cabo Verde, costas interiores do Mediterrâneo e 

de Marrocos e, surpreendentemente, no Cabo Espichel - locais onde o clima nunca se 

tornou excessivamente seco nem, por outro lado, excessivamente chuvoso e frio para 

estas plantas semi-desérticas. Euphorbia pedroi, em particular, é a única espécie de 

Portugal continental com uma estratégia de vida claramente distinta, uma memória 

do clima semi-desértico onde evoluiu: os caules são intumescidos, muito grossos, 

mas herbáceos, o que lhe dá um aspecto de uma árvore em miniatura – toda a sua 

massa é constituída por tecido de reserva de água – e as folhas são totalmente 

caducas de Verão. Este comportamento é muito típico de espécies de climas tropicais 

e sub-tropicais secos; não acontecendo nas espécies mediterrânicas. 
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Euphorbia pedroi é um endemismo das vertentes marítimas entre o Cabo Espichel e 

Sesimbra, desconhecido da flora portuguesa até 1970. Os caules são intumescidos devido ao 

desenvolvimento de um tecido de reserva de água, uma adaptação típica de plantas de climas 

desérticos e semi-desérticos. Esta espécie é relíquia de uma flora tropical semi-desértica que se 

distribuía pelo norte de África antes deste se tornar excessivamente árido, deixando espécies 

como esta encalhadas nalguns enclaves como as ilhas macaronésicas e o Cabo Espichel. As 

fotos ilustram o aspecto da planta em Março e Agosto, já após a queda total das folhas em 

resposta ao período xérico. 

© A J Pereira (Março)     © A J Pereira (Agosto) 

Euphorbia pedroi, um endemismo do Cabo Espichel, extraordinária relíquia dos climas antigos 
 

© J P Ferreira 
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Convolvulus fernandesii, um endemismo do Cabo Espichel imigrante das Canárias 

 

Convolvulus fernandesii é outro endemismo das arribas marítimas mais abruptamente sobranceiras ao mar entre o Cabo Espichel e 

Sesimbra. Esta espécie é muito próxima filogeneticamente dos Convolvulus endémicos das Ilhas Canárias, supondo-se que resulta de 

uma recolonização do continente por parte das espécies que subsistiram naquelas ilhas como relíquias do Terciário, com posterior 

evolução recente (Carine et al. 2004). De facto, nenhuma outra espécie de Convolvulus do oeste mediterrânico possui as características 

de C.fernandesii, nomeadamente o hábito lenhoso e trepador, sendo o único semelhante às espécies insulares. 

 © M Porto (Aspecto geral)        M Porto (Flor) 
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Entre Sesimbra e Setúbal, as vertentes marítimas - aqui já desprovidas destes 

dois endemismos - albergam igualmente diversas plantas que ali ficaram encalhadas 

em diferentes épocas, extremamente distantes de todas as outras populações 

conhecidas, constituindo isolados populacionais de grande valor, vários dos quais 

únicos em Portugal e um único na Europa. Tal se deve, semelhantemente ao caso de 

Euphorbia pedroi, ao microclima extremamente seco e quente que estas situações 

possuem, aliado aos solos calcários e outros factores talvez desconhecidos da história 

biogeográfica, que não se repetem em mais nenhum local do país. O caso mais 

emblemático é o de Volutaria crupinoides, espécie dos desertos do norte de África e 

Médio Oriente, sendo a população que ocorre na Arrábida a única população 

europeia. Porém, outros exemplos de espécies das quais a Arrábida compreende a 

única população portuguesa existem. 

De destacar também na Arrábida são as vastas extensões de carrascal aberto e 

relvados perenes associados, habitats de uma grande diversidade de espécies 

herbáceas entre as quais se contam bastantes espécies de orquídeas, algumas de 

raridade apreciável em Portugal, como Ophrys fusca subsp. dyris e O. sphegodes. Na 

zona ocidental, estes matos abertos são o habitat de um tojo exclusivamente 

português, Ulex densus, endemismo do oeste calcário com muita expressividade no 

promontório do Cabo Espichel. Pontualmente, em situações muito secas na região do 

Risco, é ainda possível encontrar uma planta muito discreta e ameaçada, cuja 

ocorrência na Arrábida é provavelmente a única população ibérica – Crepis pusilla, 

que só volta a ser encontrada nas Ilhas Baleares e em outras ilhas do mediterrâneo. 

Há de facto uma certa “insularidade” na Arrábida, e que melhor planta para 

testemunhar isso que o já falado Convolvulus fernandesii, o ancestral do qual, 

segundo os últimos estudos (Carine et al., 2004), terá viajado das ilhas Canárias 

(onde persistiu, relíquia do Terciário, refugiado das alterações climáticas), 

estabelecendo-se no Cabo Espichel – e apenas aqui – onde especiou já durante o 

Quaternário. 

Fora da serra, a norte do maciço calcário, estende-se uma faixa de areias e 

conglomerados de diferentes origens, que sustentam uma flora silicícola, 
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marcadamente diferente da flora calcícola. A maior parte desta área está coberta por 

estevais, urzais, pinhais e matagais onde o sobreiro domina o estrato arbóreo. Aqui 

ocorre um outro conjunto de plantas de interesse, incluindo alguns endemismos 

como Thymus capitellatus e Thymus villosus e uma extraordinária planta carnívora, 

Drosophyllum lusitanicum, planta sempre rara em toda a sua área de distribuição, 

mas aparecendo esporadicamente nalguns pontos na região da Arrábida. 

Após este resumo dos inúmeros valores que estão associados aos habitats 

muito secos e quentes e que conferem a unicidade à Serra da Arrábida e Espichel, 

parece estranho referir por fim que existem na área resquícios de habitats atlânticos, 

onde a água nunca falta, e que estão não muito longe de todas as plantas acima 

referidas. A ocorrência de uma turfeira dentro da área causa bastante espanto, e está, 

como é normal, associada a solos ácidos, num caso particular em que aflora água 

subterrânea de forma permanente. As turfeiras, na região sul de Portugal, são habitats 

muito raros, primeiramente porque as condições para a sua formação são muito 

particulares e difíceis de se verificarem no seio de um clima mediterrânico, em 

seguida porque são muito frágeis perante o homem, sendo bastante difícil a sua 

recuperação após perturbação. Consequentemente, a flora associada compreende 

espécies de grande importância – e, apesar da área ocupada por este habitat ser 

insignificante no contexto geral, ele adiciona várias espécies de elevado valor ao 

elenco que pode ser encontrado dentro dos limites da área, sendo de destacar o 

endemismo ibérico Cheirolophus uliginosus, o endemismo ibero-marroquino Genista 

ancistrocarpa, e a planta carnívora Pinguicula lusitanica, a qual, na região de 

Setúbal, tem as suas populações bastante delapidadas, sendo bastante rara 

actualmente. 

Não é, portanto, por acaso que a zona da Arrábida-Espichel detém tanto valor 

em termos florísticos e de vegetação. Ela representa uma confluência única de 

situações presentes e de histórias biogeográficas passadas, díspares e antagónicas que 

convergiram num único local, e que ainda hoje estão vivas e convivem lado a lado.



 

 

 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantas cuja única população portuguesa está na Arrábida 

© M Porto (a)    © M Porto (b) 

 Para além dos dois endemismos exclusivos da costa sul da Arrábida-Espichel, outras plantas, embora não endémicas, têm toda a sua 

população portuguesa dentro desta área; pelo que a Arrábida constitui uma peça chave na sua conservação a nível nacional. 

A mais frequente dentro da área é sem dúvida Piptatherum coerulescens, uma gramínea perene que ocorre em fendas de rocha calcária 

ao longo de toda a vertente sul, mais próximo do mar. Apesar de ser fácil de a encontrar neste habitat na Arrábida, nunca foi registada 

em qualquer outra zona calcária do país. Stipa offneri (a), aspecto geral da planta em floração no seu habitat, fendas de rochas e sítios 

pedregosos virados ao mar. Crepis pusilla (b), aspecto geral da planta em plena floração. 
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Plantas cuja única população portuguesa está na Arrábida 

(cont.) 

Semelhante ecologia exibe Stipa offneri, também uma gramínea perene habitante de 

fendas de rochas, mas consideravelmente mais rara que a anterior, estando restrita às 

arribas sul entre o Jaspe e o Risco. Ainda nas vertentes pedregosas pode ser 

encontrada Withania frutescens, um arbusto de hábito aberto mas rígido, que vai 

aparecendo pontualmente em recantos pedregosos muito quentes e secos na encosta 

sul entre Espichel e Sesimbra, nunca formando colónias mas sim surgindo em 

indivíduos isolados. Nas falésias marítimas, geralmente na vertical e principalmente 

nas imediações do Cabo Espichel (costa sul) ocorre Lavatera maritima, num habitat 

muito semelhante ao de Convolvulus fernandesii, não sendo localmente rara. Fagonia 

cretica, por sua vez, é apenas conhecida num único local muito restrito, perto da 

pedreira do Jaspe, onde ocorrem dois pequenos núcleos na base de uma falésia, em 

condições de extrema de secura e calor. Todas estas cinco espécies partilham um 

padrão geográfico muito similar: a única população portuguesa é na Arrábida e a 

população mais próxima desta ocorre na região de Gibraltar, estando curiosamente 

ausentes do barrocal algarvio. Esta disjunção geográfica constitui um isolamento 

enorme para estas espécies, o que torna estas populações vulneráveis, uma vez que 

não dispõem de qualquer "ajuda" de populações vizinhas caso haja extinção local ou 

declínio populacional. Aspecto geral de um velho exemplar de Withania frutescens. 

                                                                             © A J Pereira 
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Plantas notáveis da Serra da Arrábida 

 

Foram compiladas neste trabalho 72 espécies (Anexo II) cujas populações 

arrabidenses, por motivos diversos relativos à raridade e/ou endemismo, se 

consideraram importantes no contexto regional e/ou nacional para a conservação da 

espécie. Das 72 espécies seleccionadas como notáveis realizou-se o mapa de 

distribuição de 63 delas (Anexo III) e que se apresenta igualmente em formato digital 

(formato TIFF e shape). No Anexo II encontram-se referenciadas as espécies cujo 

mapa de distribuição se apresenta neste trabalho. Com base no mapa de distribuição 

de cada uma destas espécies seleccionadas e sobrepondo a sua distribuição 

construímos um mapa com a frequência destas espécies notáveis para toda a área 

(Figura 20).  Podemos destacar 4 zonas na Serra onde se verifica uma maior 

frequência e que correspondem às unidades de paisagem mais importantes: arribas e 

escarpas maritimas, matos, carvalhais e afloramentos. 

Os dados de base para as descrições  de 69 destas espécies, que se seguem são 

em grande maioria provindas do trabalho de campo dos autores (Pereira et al. em 

preparação), com a adição de dados de trabalhos anteriores realizados por Gomes 

Pedro (1997, 1991), de dados obtidos por consulta em Anthos (2011), das fichas do 

Plano Sectorial Rede Natura 2000 (2006), e das obras de referência base (Castroviejo 

et al. 1986-2010; Franco, 1971-1984; Franco & Afonso, 1994). Entre parêntesis, 

quando caso disso, é indicado o anexo da Directiva Habitats (Directiva 92/43/CEE) 

em que a espécie consta.  
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Figura 20. Mapa de distribuição de frequências de espécies notáveis. Com base na distribuição de cada uma destas espécies 

seleccionadas (e.g. Gennaria diphyllla, Iberis microcarpa e Osyris lanceolata) construímos um mapa com a frequência destas espécies 

notáveis. Destacamos 4 zonas na Serra onde se verifica uma maior frequência e que correspondem às unidades de paisagem mais 

importantes : arribas e escarpas maritimas , matos, carvalhais e afloramentos. 
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GRUPO DE TAXA DE AFINIDADE MACARONÉSICA 

Euphorbia pedroi 

Endémica arrabidense, com área de distribuição nas escarpas do Cabo Espichel e de 

Sesimbra. A população, apesar de bastante limitada geograficamente, é bastante 

numerosa nos locais ecologicamente favoráveis. Tem como habitat as rechãs 

protegidas por escarpas perto do mar. É considerada um paleo-endemismo, com os 

parentes mais próximas nas ilhas macaronésicas (E. piscatoria, E. regis-jubae) e 

ilhas mediterrânicas (E. dendroides). 

Principais ameaças: pedreiras e expansão urbana de Sesimbra.  

Convolvulus fernandesii (Anexo II) 

Endémica arrabidense, com distribuição nas escarpas do Cabo Espichel e de 

Sesimbra, mas numa área mais confinada que E. pedroi. Nas escarpas litorais, onde é 

o seu habitat, não é raro, estando presente sempre nas paredes verticais onde se 

instala nas fissuras calcárias. Tradicionalmente considerado um paleo-endemismo, 

com os parentes mais próximos nas Canárias, pensa-se agora que é um endemismo 

recente resultante de uma recolonização do continente a partir de ancestrais das 

Canárias. Ao contrário dos seus parentes continentais, o C. fernandesii é uma planta 

lenhosa e arbustiva, o que, neste grupo, acontece predominantemente nos 

endemismos das ilhas. 

Principais ameaças: pedreiras. 

Volutaria crupinoides 

A ocorrência desta espécie na Arrábida é um dado já antigo (Gomes Pedro, 1991), 

não havendo referências posteriores desta planta que confirmem a actual presença. É, 

no entanto, muito provável que a espécie continue a existir no território, nas 

vertentes marítimas do Fojo ao Outão, uma vez que ocupa habitats algo inacessíveis. 

A sua extrema raridade, referida pelo autor, é certamente a justificação para a 

ausência de dados recentes. Esta espécie é uma planta adaptada a climas desérticos, 

tendo a sua área de distribuição ao longo dos desertos do norte de África e Médio 

Oriente e, surpreendentemente, não ocorrendo em nenhum local da Europa excepto a 

Serra da Arrábida. Tal confere um valor biogeográfico extraordinário a esta 

população, e simultaneamente é indicador de uma grande vulnerabilidade. 
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Principais ameaças: desconhecido. 

Fagonia cretica 

Planta bastante frequente em algumas ilhas da Macaronésia (ex. Cabo Verde), 

encontra na Arrábida a sua única localidade portuguesa. Esta espécie, noutros países 

mais quentes, habita em lugares alterados pelo homem, escombreiras, campos 

abandonados e praias. No entanto, Portugal já está longe do seu clima óptimo (climas 

áridos), e talvez por isso seja tão rara no nosso país. A sua distribuição na Arrábida é 

pontual, muito rara, estando presente apenas nas escarpas do Fojo e do Jaspe. 

Principais ameaças: pressão antrópica pelo pisoteio e destruição directa. 

Patellifolia patellaris 

Planta bastante frequente em algumas ilhas da Macaronésia (ex. Canárias e Cabo 

Verde), está presente também no mediterrâneo ocidental (Península Ibérica), sempre 

junto ao mar, tanto no litoral continental como em algumas ilhas mediterrânicas. Em 

Portugal é muito rara e está presente apenas em Sagres e na Arrábida, sendo a 

população mais próxima destas já depois de Almeria. A sua distribuição na Arrábida 

é pontual, muito rara, conhecendo-se apenas em duas localidades, na Cova da Mijona 

e no Fojo, sempre perto do mar, em rechãs estreitas encostadas à parede calcária. 

Principais ameaças: pressão antrópica pelo pisoteio e destruição directa. 

Gennaria diphylla 

Pequena orquídea com distribuição macaronésica (presença muito importante nas 

Canárias), sul da Península (pontualmente), norte de África e nas ilhas 

mediterrânicas (Baleares, Córsega e Sardenha). Em Portugal, a Arrábida contém 

possivelmente a maior parte da população portuguesa, podendo ser abundante em 

vários locais. Aqui está presente em todo o maciço Arrabidense até ao Fojo, em 

arrelvados (mais frequente) e matagais (mais rara); a sua frequência aumenta de 

Oeste para Este, com o máximo populacional na meia encosta a descer a Serra para 

Setúbal. 

Principais ameaças: pressão antrópica, expansão urbana. 

 

Lavandula multifida 
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Distribuição macaronésica e oeste-mediterrânica, termófila extrema, está presente na 

Sicília, sul da Península Ibérica, norte de África (pontualmente) e macaronésia 

(Canárias). Em Portugal são apenas conhecidas duas populações, uma pequena na 

região de Mértola e a da Arrábida, muito numerosa. Na Arrábida está presente nos 

matos termófilos das escarpas e meia encosta vizinhas do mar, entre o Espichel e o 

Risco e reaparecendo na encosta do castelo de Palmela, sendo frequente em todos os 

locais. Não obstante, por ser a maior população portuguesa, a população arrabidense 

é bastante importante para a conservação da espécie a nível nacional. 

Principais ameaças: pressão antrópica, expansão urbana, pedreiras. 

 

GRUPO DE TAXA DE AFINIDADE MEDITERRÂNICA 

Stipa offneri 

Planta de distribuição mediterrânica ocidental, encontra na Arrábida a sua única 

localidade Portuguesa. Mesmo na Arrábida é rara, estando presente a meia encosta 

junto ao mar entre a escarpa do Risco e o Portinho da Arrábida, onde habita 

geralmente em fendas de rochas e outras zonas pedregosas. 

Principais ameaças: pressão antrópica, abandono do pastoreio. 

Withania frutescens 

Planta de distribuição mediterrânica ocidental, muito termófila, encontra na Arrábida 

a sua única localidade Portuguesa. Está presente sempre nas encostas marítimas, nos 

recantos entre as rechãs e as escarpas. Na Arrábida pode encontrar-se em bastantes 

localidades, mas sempre com poucos indivíduos, sendo pouco frequente no geral. 

Ocorre entre as escarpas do Espichel e a escarpa do Risco. 

Principais ameaças: pedreiras. 

Crepis pusilla 

Planta que se distribui principalmente nas ilhas mediterrânicas (Creta, Chipre, 

Sicília, Malta e Baleares), havendo populações continentais apenas em Portugal 

(Serra da Arrábida) e na Grécia. Muito rara em Portugal, provavelmente restrita à 

Serra da Arrábida. Coloniza relvados efémeros de pequenas ervas, em solos argilosos 

pouco profundos, por vezes temporariamente inundados. São conhecidas apenas duas 
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populações, uma com alguma extensão no sopé da Serra do Risco, outra pequena no 

morro do Jaspe. 

Principais ameaças: pedreiras, pressão antrópica (trânsito de veículos, despejo 

de entulho). 

Lavatera maritima 

Planta de distribuição mediterrânica ocidental, termófila, encontra na Arrábida a sua 

única localidade Portuguesa. Na Arrábida é pouco frequente, estando presente 

sempre nas rechãs junto às escarpas ou mesmo em fissuras nas paredes calcáreas. 

Ocorre entre as escarpas do Espichel e a escarpa do Risco. 

Principais ameaças: pedreiras. 

Piptatherum coerulescens 

Planta de distribuição mediterrânica ocidental e Macaronésia (Canárias), encontra na 

Arrábida a sua única localidade Portuguesa. Apesar de pouco frequente, está presente 

consistentemente em todas as paredes calcárias orientadas a sul desde o Cabo 

Espichel ao extremo oriental do maciço Arrabidense.  

Principais ameaças: pedreiras, pressão antrópica. 

Limonium echioides 

Planta de distribuição mediterrânica, muito rara em Portugal, onde está presente 

apenas na Arrábida, litoral Alentejano e Algarve, em colónias muito pontuais. Na 

Arrábida é muito rara e localizada, encontrando-se apenas junto da chã dos 

Navegantes, sobre as lages calcárias junto ao mar, em acumulações arenosas. 

Principais ameaças: pressão antrópica, pisoteio. 

Ranunculus gramineus 

Planta de distribuição mediterrânica, rara em Portugal, tendo a Arrábida como limite 

norte da sua distribuição portuguesa, e sendo a população mais próxima no Barrocal 

Algarvio. Está presente apenas em alguns arrelvados esqueléticos no maciço da 

Arrábida e junto à mata do solitário, em muito poucas localidades. 

Principais ameaças: pressão antrópica, população isolada. 
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Cosentinia vellea 

Planta de distribuição mediterrânica, Africana e oeste da Ásia, considerada uma 

relíquia paleotropical de climas muito secos. Rara em Portugal, onde está presente 

esporadicamente na bacia do Douro, Guadiana e na Arrábida. Na Arrábida é muito 

rara, encontrando-se apenas nas escarpas junto a Sesimbra. 

Principais ameaças: pedreiras e expansão urbana. 

Hesperis laciniata 

Planta de distribuição mediterrânica (sul da Europa, Marrocos), aparece em Portugal 

nas serras calcárias Portuguesas, mas sempre pontualmente em toda a sua área de 

distribuição. Na Arrábida é muito rara, ocorrendo em vertentes rochosas viradas para 

o mar, em recantos sombrios, na zona do Jaspe. A população arrabidense 

corresponde ao limite sul de distribuição da espécie em Portugal. 

Principais ameaças: nenhuma de origem antrópica, ocorre em locais 

relativamente inacessíveis. O baixo número de indivíduos e o facto de estar no seu 

limite de distribuição, podem justificar alguma preocupação. 

Asplenium petrarchae 

Planta de distribuição mediterrânica, muito rara em Portugal, onde apenas aparece 

em afloramentos calcários da Arrábida e do Barrocal Algarvio, sendo portanto as 

suas populações muito distantes entre si. Na Arrábida conhece-se apenas no maciço 

arrabidense, em poucos locais dispersos, onde ocorre em núcleos bastante pequenos, 

em fendas de rochas viradas a sul com alguma humidade. 

Principais ameaças: nenhuma de origem antrópica, mas o número de 

indivíduos é bastante reduzido e a população extremamente isolada. 

Hyoseris scabra 

Planta de distribuição mediterrânica, muito rara em Portugal onde apenas está 

presente nas zonas calcárias da Arrábida e de Sagres. Na Arrábida está presente 

apenas nas pastagens da Serra do Risco, a Este de Sesimbra e pontualmente na Serra 

do Louro. 

Principais ameaças: abandono da pastorícia, expansão urbana. 
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Drosophyllum lusitanicum  

Planta carnívora de distribuição Mediterrânica ocidental (sul da Península Ibérica e 

norte de Marrocos), considerada vulnerável em Espanha. Em Portugal conta com 

poucas populações, sendo rara onde está presente, apesar de se distribuir ao longo de 

todo o litoral. Na Arrábida está presente apenas a norte do Risco, em sobreiral e 

pinhal sobre solos esqueléticos ácidos. 

Principais ameaças: alteração da dinâmica natural de fogos, desenvolvimento 

de matos. 

Limodorum abortivum 

Orquídea desprovida de clorofila, mico-heterotrófica, de distribuição Mediterrânica 

ocidental, pouco frequente em Portugal. Está presente sempre sob coberto de matas e 

matos xerofílicos, um pouco por todo o Portugal com excepção do Minho e do Baixo 

Alentejo. Na Arrábida foi avistada em poucas localidades, nos matos do Fojo e mais 

pontualmente noutras áreas, sob carvalhal ou sobreiral. 

Principais ameaças: desmatações. 

Acer monspessulanum 

Planta de distribuição Mediterrânica, chegando ao centro da Europa e à Ásia 

Ocidental. Em Portugal é pouco frequente, estando presente no maciço calcário 

Estremenho, Ota, Arrábida e Trás-os-Montes, sendo a Arrábida o seu limite sul de 

distribuição em Portugal, já com um grau de isolamento razoável. Na Arrábida faz 

parte dos bosques de carrasco arbóreo e carvalhal, aparecendo em todos os bosques 

bem constituídos do Maciço da Arrábida. 

Principais ameaças: desmatações, destruição dos bosques, sobre-exploração 

dos bosques. 

Crambe hispanica 

Planta de distribuição Mediterrânica (oeste), termófila e fissurícula. Em Portugal está 

presente esporadicamente desde o Algarve a Trás os Montes, associada sempre a 

locais termófilos e rochosos, geralmente no interior, sendo a população da Arrábida 

um isolado populacional. Aqui é bastante rara, estando presente nas escarpas do 

Espichel, cabo de Ares e entre o Fojo e o Portinho da Arrábida. 

Principais ameaças: pedreiras. 
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Cephalaria leucantha 

Planta de distribuição Mediterrânica (oeste), termófila. A maior parte da população 

portuguesa está na Arrábida, sendo pontual no Baixo Alentejo. Na Arrábida aparece 

como ocasional no maciço arrabidense, planalto do Fojo e escarpa do Risco. 

Principais ameaças: pedreiras, pressão antrópica. 

Osyris lanceolata 

Planta que está presente no sul da Peninsula Ibérica, Macaronésia e África. Em 

Portugal ocorre apenas na metade sul do país, essencialmente no litoral, tendo ainda 

uma população isolada nas serras calcárias na região de Leiria. É característica dos 

matagais termófilos. Na Arrábida está presente nas escarpas a este de Sesimbra e nas 

paredes viradas a sul do maciço arrabidense com alguma frequência. 

Principais ameaças: pedreiras, pressão antrópica. 

Helianthemum marifolium subsp. marifolium 

Planta de distribuição oeste mediterrânica (Península Ibérica e sul de França). 

Em Portugal apenas é conhecida na Arrábida e Algarve, sendo a população 

arrabidense bastante isolada. Está presente em matos baixos termófilos e solos 

esqueléticos (terra rossa) nos planaltos a oeste de Sesimbra e no maciço arrabidense. 

Principais ameaças: Pressão antrópica, pedreiras. 

Galium lucidum subsp. corrudifolium 

Planta de distribuição mediterrânica, que em Portugal aparece apenas nas serras 

calcárias portuguesas do centro do país, consistindo em populações isoladas. Na 

Arrábida é frequente no habitat onde está também Convolvulus fernadesii, nas 

escarpas do Espichel, ocupando fendas calcárias viradas a sul. 

Principais ameaças: pressão antrópica, pedreiras. 

Helianthemum apenninum subsp. apenninum 

Planta de distribuição mediterrânica, rupícola de rocha calcária e siliciosa, que na 

Península Ibérica se distribui por todas as cadeias montanhosas, sempre a altitudes 

superiores a 250 m. A taxomonia do grupo é complexa e não está resolvida, 

aparecendo em Portugal plantas semelhantes nas principais serras calcárias do centro 

e Arrábida. A população arrabidense ocorre, contudo, num habitat termófilo extremo 
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sempre abaixo dos 300m, ao contrário das populações das restantes serras, o que, 

associado a uma disjunção geográfica relativamente grande, coloca a hipótese de 

poder ser um taxon distinto ao nível infra-específico. Na Arrábida está presente em 

todas as escarpas litorais entre o Cabo Espichel e o Portinho da Arrábida, com 

populações disjuntas, somente nas escarpas, mas importantes em cada escarpa. 

Principais ameaças: pressão antrópica, pedreiras. 

Erucastrum nasturtiifolium subsp. nasturtiifolium 

Planta do sul da Europa, que na Península Ibérica está localizada apenas no nordeste. 

A Arrábida é a única localidade portuguesa para esta espécie distando cerca de 500 

Km dos núcleos populacionais mais próximos, os quais se localizam na região 

montanhosa de Espanha. Na Arrábida ocupa os matos termófilos dos planaltos entre 

o Cabo Espichel e o Risco e entre o Fojo e o Convento da Arrábida - condições 

climáticas claramente diferentes das condições que encontra no norte de Espanha. 

Como no caso da espécie anterior, este isolado populacional deverá diferenciar-se ao 

nível infraespecífico das restantes populações, carecendo para isso de estudos 

genéticos. 

Principais ameaças: expansão urbana. 

Ceratonia siliqua 

De origem incerta, julgando-se que seja Região Mediterrânica e Macaronésia 

(Canárias); subespontânea em Portugal e outras zonas de clima mediterrânico 

econtra-se hoje em toda a bacia deste Mar. Em Portugal está presente no Algarve 

(essencialmente cultivada), Arrábida (subespontânea, de introdução antiga) e Cabo 

Mondego. Planta termófila que não suporta geadas, distribui-se nas escarpas entre o 

Risco e o Portinho da Arrábida e aparece localmente perto da Chã dos Navegantes, 

no planalto. O número total de indivíduos é reduzido, devendo ser acautelado o 

aumento da população. 

Principais ameaças: pressão antrópica, pedreiras, arranque e colecta. 

Fumana laevipes 

Distribuição mediterrânica, com excepção do extremo oriental. Típica de matos 

baixos termófilos sobre solos esqueléticos ou mesmo rocha nua. Em Portugal tem 

duas grandes populações isoladas - no Algarve e na Arrábida, onde alcança o seu 
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limite norte. Na Arrábida está presente nos matos baixos do planalto do Espichel até 

Sesimbra, e a este do Fojo até ao Portinho da Arrábida. 

Principais ameaças: pressão antrópica, pedreiras e expansão urbana. 

Chamaerops humilis 

Distribuição mediterrânica oeste, única palmeira nativa da Europa continental, em 

Portugal está presente apenas no Algarve e no sul do litoral Alentejano. Esteve 

recentemente dada para a Arrábida, onde já não é avistada há várias décadas.  

Principais ameaças: provavelmente extinta. 

Ophrys fusca subsp. dyris 

Distribuição oeste-mediterrânica. Em Portugal existem muito poucas populações, em 

geral isoladas, principalmente na região de Lisboa e Algarve. Na Arrábida é muito 

rara, ocorrendo pontualmente em matos calcícolas baixos. 

Principais ameaças: evolução e adensamento dos matos. 

Allium triquetrum 

Distribuição na região mediterrânica ocidental e macaronésia. Em Portugal é 

bastante raro, ocorrendo em populações isoladas dispersas pelo centro e norte do 

país. A Arrábida, presumivelmente, corresponde ao limite sul de distribuição 

português e constitui uma população com um grau de isolamento considerável. Aqui 

ocorre no extremo Este da área, na região de Palmela a Setúbal, em locais sombrios e 

húmidos. 

Principais ameaças: expansão urbana. 

Santolina rosmarinifolia subsp. rosmarinifolia 

Centro de distribuição na Península Ibérica, muito rara em Portugal, presente apenas 

na bacia do Douro, serras calcárias e na Arrábida. Na Arrábida está presente 

sobretudo a norte da cordilheira principal, na serra do Louro e arredores, e a sul de 

Azeitão, em matos termófilos. 

Principais ameaças: pressão antrópica, expansão urbana. 
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Odontites viscosus subsp. australis 

Taxon de distribuição Ibérica e norte de Marrocos, sendo bastante pontual em toda a 

sua área de distribuição, com populações isoladas. As populações portuguesas, que 

são poucas, estão muito distantes das populações mais próximas e tende a haver 

alguma diferenciação morfológica. Em Portugal está restrita às serras calcárias, 

aparecendo de forma muito pontual e atingindo o limite sul na Arrábida. Aqui, existe 

uma população importante no planalto do Espichel, constituída por vários núcleos 

dispersos, nos matos baixos. 

Principais ameaças: pressão antrópica. 

Euphorbia nicaeensis 

Distribuição mediterrânica. Na Península ocorre essencialmente na metade Este, 

sendo rara em Portugal, onde ocorre sobretudo nas serras calcárias, mas 

pontualmente. Na Arrábida é conhecida apenas na vertente norte da Serra, numa área 

restrita, em matos calcícolas. 

Principais ameaças: nenhuma de origem antrópica. 

 

TAXA ENDÉMICOS DAS SERRAS CALCÁRIAS PORTUGUESAS (DA 

ARRÁBIDA AO SICÓ) 

Narcissus calcicola (Anexo II e IV da Directiva Habitats) 

Esta espécie, até há pouco tempo considerada endémica das serras calcárias 

Portuguesas mas recentemente descoberta também em Espanha, está presente nos 

afloramentos calcários, de preferência nas lages viradas a norte. É uma espécie rara 

mas com populações importantes em todos os maciços calcários de relevo nesta área. 

As populações da Arrábida, Serra de Aire e Serra dos Candeeiros são as mais 

importantes no país. Na Arrábida está presente no maciço Arrabidense, sempre em 

afloramentos e lages calcárias, tanto nas escarpas mais elevadas como no sub-bosque 

das massas florestais. 

Principais ameaças: recolha e pressão antrópica. 
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Arabis sadina (Anexo II e IV da Directiva Habitats) 

Esta espécie é endémica das serras calcárias Portuguesas (da Arrábida à serra do 

Sicó), mais concretamente do sector Divisório Português e super-destrito 

Arrabidense; é muito rara pelo que a sua conservação é prioritária. Na Arrábida 

encontra-se a população mais importante, ainda que no limite sul de distribuição 

mundial, apesar de ter populações bem estabelecidas nas restantes serras calcárias 

estremenhas (Serra de Aire, Serra dos Candeeiros, Serra do Sicó e Serra de 

Montejunto). Está sempre associada a afloramentos calcários e solos esqueléticos. É 

crítico assegurar a sua permanência, evitando as intervenções neste tipo de habitat, 

com prioridade para os afloramentos calcários (lages e superfícies planas de rocha 

calcária). Na Arrábida está presente no maciço arrabidense e nos planaltos a oeste. 

Principais ameaças: expansão urbana, pressão antrópica e pedreiras. 

Iberis procumbens subsp. microcarpa (Anexo II e IV da Directiva Habitats) 

Esta espécie, à semelhança da Arabis sadina, é endémica do sector Divisório 

Português e super-distrito Arrabidense. Encontra na Serra da Arrábida e na Serra de 

Aire e Candeiros o seu óptimo ecológico, sendo característica de solos esqueléticos, 

prados de anuais e orlas de matos. É muito frequente em toda a área de ocorrência, 

não obstante, a sua conservação é imperiosa, já que a Arrábida consiste num dos 

principais núcleos populacionais deste importante endemismo. Aqui está presente em 

toda a área, desde o Espichel a Setúbal. 

Principais ameaças: expansão urbana, pressão antrópica e pedreiras. 

Ulex densus (Anexo IV da Directiva Habitats) 

Endémica do sector Divisório Português e super-destrito Arrabidense (serras 

calcárias), na região mais litoral. Tem populações importantes na região de Sintra 

que se estendem até norte de Peniche, sendo a da Arrábida possivelmente a maior 

população. Aqui é frequente nos matagais do planalto entre o Espichel e Sesimbra, 

aparecendo esporadicamente no maciço Arrabidense. 

Principais ameaças: expansão urbana, pressão antrópica e pedreiras. 

Silene longicilia (Anexo II da Directiva Habitats) 

Endemismo português circunscrito às regiões calcárias desde a Arrábida ao Sicó, 

sendo em geral relativamente rara. Na Arrábida encontra-se uma importante 
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população desta espécie (apesar de ser o limite sul), estando presente em toda 

extensão do área, desde o Espichel a Setúbal. É característica de matos termófilos. 

Principais ameaças: pedreiras, pressão antrópica, expansão urbana. 

 

TAXA ENDÉMICOS DE PORTUGAL 

Thymus capitellatus (Anexo IV da Directiva Habitats) 

Endémica lusitânica, do litoral sul de Portugal, concentrando-se a sua distribuição na 

Península de Setúbal, sobretudo em matos baixos acidófilos, sempre sobre areias. Na 

Arrábida ocorre apenas a norte da zona calcária, nos locais arenosos. 

Principais ameaças: pressão antrópica, expansão urbana. 

Euphorbia paniculata subsp. welwitschii 

Endemismo português restrito à região de Lisboa e tendo o limite norte na Serra de 

Montejunto. Habita orlas de matos em solos calcários com alguma humidade, por 

vezes ao longo de ribeiras. A população da Arrábida representa o seu limite sul de 

distribuição mundial e é bastante pequena, podendo estar em risco de desaparecer. 

Ocorre apenas no planalto do Risco, em margens de caminhos e orlas de matos. 

Principais ameaças: pressão antrópica por destruição directa. 

Juncus valvatus (Anexo II da Directiva Habitats) 

Endemismo do centro-oeste português que ocorre em zonas temporariamente 

encharcadas, bermas de caminhos, escorrências de taludes. Na região de Lisboa-

Sintra ocorre provavelmente a maior parte da população mundial da espécie, em 

pequenos núcleos dispersos, sendo a Arrábida muito possivelmente o limite sul de 

distribuição. Aqui são conhecidos apenas dois núcleos, com muito poucas plantas, na 

zona do Alambre, em margens de caminhos. 

Principais ameaças: destruição directa pelas actividades humanas, as colónias 

são muito pequenas. 

Chaenorhinum serpyllifolium subsp. lusitanicum (Anexo II da Directiva Habitats) 

Planta endémica da costa sudoeste de Portugal, muito rara em toda área, onde tem as 

suas principais populações nas dunas consolidadas do litoral Alentejano. Na 
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Arrábida é muito rara, e está presente apenas pontualmente na Chã dos Navegantes e 

nas vertentes do Risco. A população arrabidense corresponde ao limite norte de 

distribuição mundial. 

Principais ameaças: pressão antrópica. 

Thymus villosus subsp. villosus (Anexo IV da Directiva Habitats) 

Endemismo do centro e sul de Portugal, aparecendo disperso nas zonas de solos 

ácidos. Na Arrábida é raro, estando pontualmente presente no planalto a oeste de 

Sesimbra, sobre solos descarbonatados em arrelvados xerófilos e na zona de Maçã-

Alambre, em cascalhos e areias. 

Principais ameaças: expansão urbana, pressão antrópica, abandono da 

pastorícia. 

Herniaria maritima (Anexo II da Directiva Habitats) 

Endémica das costas da metade sul de Portugal, rara. Em Portugal está apenas 

presente na Península de Setúbal e costa Alentejana, em areias marítimas. Na 

Arrábida é muito rara, presente localmente no Cabo Espichel nas escarpas halófitas 

do extremo oeste e na Chã dos Navegantes, estando esta população próxima do 

limite norte. 

Principais ameaças: pressão antrópica. 

Euphorbia transtagana (Anexo II da Directiva Habitats) 

Endémica da metade sul de Portugal, rara. Habita pinhais e matos sobre solos ácidos 

arenosos ou derivados de arenitos. Não existe informação da população da Arrábida, 

não tendo sido observada durante os trabalhos. Ocorre provavelmente nos pinhais na 

zona de Maçã. 

Principais ameaças: desconhecido. 
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TAXA ENDÉMICOS DA PENÍNSULA IBÉRICA 

Linaria aeruginea subsp. aeruginea 

Planta endémica da Península Ibérica, rara em Espanha e muito rara em Portugal, 

onde está presente apenas em Trás-os-Montes e nas serras calcárias, em habitat 

rupícola e quase sempre em altitude. Na Arrábida está presente em afloramentos 

calcários, no maciço arrabidense, na vertente orientada ao mar, mas é muito rara 

tendo sido observada apenas quatro vezes durante os levantamentos. A população da 

Arrábida corresponde ao limite sul de distribuição em Portugal, estando bastante 

isolada das restantes, e constituindo também talvez a única população a baixa 

altitude. 

Principais ameaças: pressão antrópica. 

Pseudarrhenatherum pallens (Anexo II da Directiva Habitats) 

Endemismo ibérico, em perigo de extinção. Estão citadas nas referências apenas três 

colónias para a Arrábida, estando presente junto das antenas e também na Serra de 

São Luís e imediações de Palmela. É ainda conhecida em Portugal uma importante 

população a norte de Lisboa. 

Principais ameaças: ocupação do habitat por matos densos, pressão antrópica. 

Teucrium haenseleri 

Espécie endémica da metade sul da Península Ibérica, sendo relativamente rara. Em 

Portugal, a Arrábida constitui o seu limite norte de distribuição, com populações 

importantes em todo o maciço da Arrábida, sendo mais frequente à medida que 

progredimos para Este. Está presente nos matos baixos xerófilos sobre solos 

esqueléticos. 

Principais ameaças: expansão urbana e destruição do habitat. 
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Centaurea africana 

Quase-endémica ibérica (presente também na Sicília) muito rara, com apenas 

algumas populações localizadas. Em Portugal está presente no Cabo Mondego, na 

região de Sintra-Lisboa, na Arrábida e região do Sado, mas sempre em pequenas 

colónias bastante pequenas e isoladas. Na Arrábida tem alguns núcleos 

populacionais, sempre com poucos indivíduos, no planalto do Espichel, cabo de 

Ares, Risco e Sesimbra. É provável que a região desde o Cabo Espichel até Setúbal 

inclua a maior parte da população portuguesa, sendo a área onde se verifica uma 

maior densidade de núcleos populacionais. 

Principais ameaças: expansão urbana, pedreiras e pressão antrópica. 

Orobanche rosmarina 

Endémica do sul da Península Ibérica (mas raríssimo em Espanha) e Ilhas Baleares, 

está associada a Rosmarinus officinalis (parasita exclusivo) nos calcários. Em 

Portugal ocorre apenas nas serras calcárias, pouco frequente, com um óptimo 

populacional na serra de Aire e Candeiros. A população da Arrábida é pequena, 

isolada e constitui o limite sul de distribuição português, estando presente no planalto 

entre o Cabo Espichel e Sesimbra. 

Principais ameaças: expansão urbana, pedreiras e pressão antrópica. 

Scrophularia sublyrata (Anexo IV da Directiva Habitats) 

Endémica do oeste da Península Ibérica, pouco frequente, que em Portugal está 

presente nas regiões termófilas do litoral na costa vicentina, serras calcárias e 

também dispersa no interior norte. Na Arrábida é característica das escarpas e rechãs 

do litoral do Cabo Espichel e do Cabo de Ares, sendo pouco abundante. 

Principais ameaças: pedreiras, pressão antrópica, expansão urbana. 

Nothobartsia asperrima 

Quase-endémica Ibérica, com distribuição no oeste e sul da Península Ibérica e norte 

de Marrocos, estando a maior parte da população em Portugal. Em Portugal é 

conhecida das serras calcárias, da Arrábida ao Sicó, onde é sempre muito rara; 

arredores de Lisboa, onde ocorrem populações importantes; e nalguns raros locais do 

sudoeste alentejano. Nas serras as populações têm sempre poucos indivíduos 

bastante afastados entre si. A Arrábida obedece a este padrão, com uma área de 
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distribuição contínua desde o Espichel até ao Risco (sempre com poucos indíviduos) 

e um isolado populacional no cimo do maciço Arrabidense. 

Principais ameaças: pedreiras, pressão antrópica, expansão urbana. 

Paeonia broteri 

Endémica da Península Ibérica, presente nas matas mediterrânicas bem constituídas, 

sobretudo em lugares com alguma humidade. Dispersa por toda a península, ainda 

que não muito frequente. Na Arrábida está localizada no maciço Arrabidense (matas) 

e planalto do Risco (matos altos), onde é pouco frequente. 

Principais ameaças: pressão antrópica, recolha de exemplares. 

 

TAXA DE AFINIDADE ATLÂNTICO-MEDITERRÂNICA E EUROPEIA 

Asplenium marinum 

Espécie do litoral atlântico europeu, região mediterrânica ocidental e macaronésia. 

Em Portugal está presente em todo o litoral, ainda que dispersa. É característica das 

escarpas mesmo junto ao mar. Na Arrábida é muito rara e localizada no Cabo 

Espichel. 

Principais ameaças: nenhuma de origem antrópica, população muito pequena. 

Hornungia petraea 

Distribuição Euroasiática e norte de África, sobre pastos esqueléticos ou rocha nua. 

Em Portugal é rara, estando presente apenas ocasionalmente na faixa litoral entre a 

Arrábida e Peniche, em calcários. A informação dos locais de ocorrência na Arrábida 

é escassa, tendo sido apenas econtrada no morro do Jaspe recentemente, e devendo 

ser bastante rara no resto da área. 

Principais ameaças: desconhecido. 

Valeriana tuberosa 

Distribuição Euromediterrânica, presente em Portugal nas serras calcárias, do Sicó à 

Arrábida, sobre solos calcários, em afloramentos ou em pastagens ricas e húmidas; 

havendo também populações isoladas no Baixo Alentejo. Na Arrábida está presente 
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no planalto do Risco com alguma frequência e na meia encosta que rodeia a vila se 

Sesimbra. 

Principais ameaças: expansão urbana e abandono da pastorícia. 

Ophrys sphegodes 

Distribuição Euromediterrânica, estando dispersa pela Península Ibérica, mas com a 

grande maioria das populações no norte de Espanha. Em Portugal são conhecidas 

muito poucas populações, isoladas, no Alentejo, Algarve e Arrábida, sendo 

possivelmente uma espécie vulnerável no nosso país. Na Arrábida conhecem-se 

alguns núcleos, nas redondezas da Serra de S. Luís e Serra do Louro, bem como em 

Sesimbra; sendo cada um deles composto sempre por poucos indivíduos. 

Principais ameaças: expansão urbana, pressão antrópica e alterações de uso de 

solo. 

Bupleurum gerardi 

Espécie de distribuição europeia chegando ao SW da ásia, está presente nos prados 

terofíticos e relvados perenes. Em Portugal é uma espécie rara, de distribuição 

possivelmente mal conhecida, apenas vista na Arrábida, arredores de Lisboa e no 

maciço calcário estremenho; ocorrendo em populações pontuais. Na Arrábida - 

presumivelmente o seu limite sul de distribuição - está presente em arrelvados e 

matos baixos no planalto de Ares e do Risco. 

Principais ameaças: abandono da pastorícia, pedreiras. 

Teucrium chamaedrys 

Espécie de distribuição europeia. Em Portugal está restrita à Serra de Aire e Serra da 

Arrábida, que constituem duas populações bastante afastadas das populações 

espanholas, sobretudo no nordeste de Espanha. Na Arrábida apenas está presente no 

planalto do Espichel, sendo uma população extremamente isolada e das mais 

meridionais da Península, além de se localizar num clima bastante mais térmico que 

o usual. 

Principais ameaças: expansão urbana e pressão antrópica. 
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Asplenium ruta-muraria 

Espécie de distribuição generalizada no hemisfério norte, escasseando para o sul da 

região mediterrânica. Em Portugal é bastante raro, ocorrendo nas principais serras 

calcárias do centro, chegando até à Arrábida (limite sul) com alguma disjunção. 

Habita em fendas de rochas calcárias. Na Arrábida ocorre pontualmente, desde 

Sesimbra até à Serra.  

Principais ameaças: pedreiras. 

 

TAXA DE AFINIDADE HIGRÓFILA OU ATLÂNTICA (DE TURFEIRAS E 

OUTRAS ZONAS HÚMIDAS) 

Genista ancistrocarpa 

Espécie endémica do oeste da Península Ibérica e Marrocos, de afinidade atlântica. É 

provável que, na Península Ibérica, a maior parte da população esteja em Portugal. 

Planta muito rara a todos os níveis, com populações pequenas, bastante isoladas e na 

maior parte dos casos em perigo de desaparecer devido a causas antrópicas; planta 

em regressão. A população da Arrábida não foge à regra, sendo uma única, pequena 

e vulnerável dado estar inserida numa matriz com alguma pressão humana. 

Principais ameaças: actividades agro-pecuárias. 

Pinguicula lusitanica 

Planta carnívora de distribuição oeste-europeia, principalmente nas regiões de clima 

atlântico (incluindo noroeste de Marrocos). Na metade sul da Península Ibérica é 

significativamente mais rara que no norte, estando a população arrabidense já a 

marcar o limite sul das principais populações. Ocorre em locais com humidade 

permanente, normalmente em escorrências de água de taludes e margens de lagoas e 

turfeiras. Na Arrábida conhece-se num único local, no planalto do Risco, em 

substrato arenoso encharcado. 

Principais ameaças: actividades agro-pecuárias. 
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Teucrium scordium 

Planta de distribuição europeia, chegando ao sudoeste da Ásia. Embora tenha uma 

área ampla de distribuição, em Portugal, devido ao seu habitat, aparece 

pontualmente, sendo rara especialmente no sul. Na Arrábida ocorre num único local, 

com poucos indivíduos, no planalto do Risco. 

Principais ameaças: pressão antrópica. 

Scorzonera humilis 

Planta do oeste da Europa, da região atlântica, alcançado a região mediterrânica 

nalguns pontos, onde se torna muito rara. Em Portugal é raríssima, especialmente na 

metade sul, habitando brejos e orlas de bosques húmidos. A ocorrência na Arrábida é 

um dado histórico não confirmado recentemente, para a zona de Barris (Díaz & 

Blanca, 1987) e constitui uma população bastante isolada. 

Principais ameaças: pressão antrópica, área de ocorrência onde predomina a 

agricultura. 

Erica erigena 

Planta do oeste da Europa, que habita em zonas húmidas, geralmente arenosas ou de 

solos siliciosos. Rara na Península Ibérica, ocorrendo principalmente na faixa litoral, 

em populações isoladas. Na Arrábida conhece-se apenas num local, no planalto do 

Risco, com uma população bastante pequena. 

Principais ameaças: actividades agro-pecuárias. 

Cheirolophus uliginosus 

Endemismo Ibérico com quase toda a população em território português. Aqui ocorre 

em zonas permanentemente húmidas e turfeiras, ao longo da faixa litoral atlântica, 

com maior abundância no norte; mas devido ao habitat sensível, poderá estar em 

declínio, juntamente com várias outras espécies higrófilas. A população arrabidense 

é bastante pequena e vulnerável, no planalto do Risco. 

Principais ameaças: pressão antrópica. 
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Nos fundos dos vales e na encosta norte da Serra, as 

condições são menos extremas e os solos mais 

profundos, permitindo o desenvolvimento de 

formações vegetais de grande porte, os carvalhais. 

Estas florestas mistas são dominadas por uma 

mistura de espécies caducifólias (Quercus faginea 

subsp. broteroi e Acer monspessulanum) com 

espécies esclerófilas (como Quercus coccifera, 

Phillyrea latifolia, Arbutus unedo e Pistacia 

lentiscus) de porte arbóreo. Ao nível herbáceo, 

plantas de cariz mais umbrófilo adquirem por vezes 

grande abundância. Na foto aspecto do interior de 

uma mata. 

Acer monspessulanum (folha), espécie bastante rara 

no centro e sul de Portugal, restrito aos bosques mais 

bem conservados, encontra na Arrábida o seu limite 

sul de distribuição portuguesa. 

 As matas de carvalho-português 

© A J Pereira 

 

© O Correia 
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Tamus communis (a), um geófito trepador muito característico dos ambientes sombrios sob carvalhal. Paeonia broteri (b), um geófito 

por vezes abundante em carvalhais, mas de resto muito pouco frequente.  

 

 As matas de carvalho-português (cont.) 

© M Porto (a) © O Correia (b) 
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Não é certamente pelas plantas carnívoras que a Arrábida é conhecida 

entre os botânicos, uma vez que tantos outros valores se destacam. No 

entanto, são duas as espécies que aqui ocorrem, ambas bastante raras, 

tanto regionalmente como globalmente. Drosophyllum lusitanicum, 

única espécie da sua família, é um endemismo ibero-marroquino, 

único em muitos aspectos, nomedamente na sua posição filogenética. 

Pensando-se outrora que era uma planta próxima das carnívoras do 

género Drosera, à luz do conhecimento actual, a situação é bastante 

diferente. Partilha ancestrais comuns e recentes com duas famílias de 

lianas tropicais (Stevens 2001), estando integrado num ramo que é 

irmão das conhecidas plantas carnívoras do sudeste asiático 

Nepenthes. É portanto mais uma relíqua de origem tropical que se 

acantonou no canto sudoeste da Península Ibérica e norte de 

Marrocos, adaptando-se gradualmente ao novo clima mediterrânico 

que se instalou. Drosophyllum lusitanicum e pormenor das folhas 

revestidas de glândulas pegajosas, que permitem a captura de 

pequenos insectos. 

 

Plantas carnívoras da Arrábida 

© J P Ferreira 

© M Porto 
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Pinguicula lusitanica é uma pequena 

planta que habita geralmente taludes 

de escorrência em solos ácidos ou 

arenosos, e ocorre sempre em 

populações bastante pequenas, sendo 

especialmente rara a sul do Tejo. Tem 

uma pequena colónia residual na área 

da Arrábida, a qual pode estar 

ameaçada, dado o contexto em que se 

insere. 

Plantas carnívoras da Arrábida (cont.) 

© M Porto 
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A Arrábida alberga uma grande diversidade de valores 

botânicos, alguns que facilmente passam 

despercebidos como as gramíneas e plantas 

miniaturizadas, outros de aspecto carrancudo como a 

já referida Withania frutescens. Porém, vários são 

exuberantes, e não menos valiosos por isso. Narcissus 

calcicola um quase-endemismo português que adorna 

as fendas de rochas calcárias nas serras portuguesas, 

aparece também na Arrábida, em afloramentos longe 

de caminhos. 

Algumas plantas raras e endémicas 

Odontites viscosus subsp. australis, planta de distribuição 

sempre pontual na Península Ibérica e também de aparição 

muito pontual nos carrascais do planalto do Espichel. 

 

© A J Pereira 
© M Porto 

© M Porto 

© A J Pereira 
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Ulex densus (a), endemismo dos calcários do centro oeste português, 

muito frequente no planalto do Espichel, que converte a paisagem num 

amarelo intenso em Abril. Hesperis laciniata (a), planta raríssima em 

Portugal, tem na Arrábida a sua maior população, refugiada na sombra 

dos zimbros nas arribas marítimas mais inacessíveis.  

 

Algumas plantas raras e endémicas (cont.) 

© M Porto (b) © A J Pereira (a) 
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As regiões calcárias do país são dos locais mais ricos em 

orquídeas, e a Arrábida não é excepção, muito pelo contrário. 

Cerca de 30 taxa da família Orchidaceae são referidos para a área, 

surgindo em diversos habitats, mas principalmente nos solos 

derivados de calcários. Em particular, grande parte destas 

espécies está associada aos relvados semi-naturais perenes (com 

dominância de Brachypodium phoenicoides), habitats herbáceos, 

sem ou com poucos arbustos, que ocupam extensas áreas do 

interior da Arrábida, nos locais menos pedregosos e com alguma 

influência humana indirecta. Estes habitats dependem em certa 

medida de um pastoreio suave, que impede que sigam o curso 

normal da sucessão ecológica. A herbivoria actua neles 

prevenindo o crescimento das espécies arbustivas, as quais 

reduziriam a predominância de muitas espécies herbáceas pela 

ocupação do espaço e competição pelos recursos, nomeadamente 

luz. Se o pastoreio não for demasiado intenso, estão instaladas as 

condições ideais para muitas espécies de orquídeas se tornarem 

abundantes. Barlia robertiana, uma das primeiras a florir e a de 

maior porte, podendo atingir um metro de altura.  

 

Orquídeas da Arrábida 

© M Porto 
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Orchis coriophora, não muito frequente, aparece geralmente 

em locais calcários com alguma humidade. 

 

Orquídeas da Arrábida (cont.) 

Ophrys bombyliflora, orquídea bastante pequena que 

pode formar colónias densas em locais secos e 

expostos.  

© A J Pereira 

© M Porto 
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4.2. Particularidades da fauna 

A Serra da Arrábida surge como um obstáculo orográfico muito importante, a 

nível regional, marcando a transição entre a influência climática marítima e a 

continental (Alcoforado et al. 1982). Estes factores, associados ao estado de 

preservação dos seus habitats, permitem e potenciam a existência de uma grande 

diversidade de espécies animais (invertebrados e vertebrados). 

 Por constrangimentos temporais e metodológicos, a listagem das espécies que 

ocorrem na Serra da Arrábida-Espichel foi baseada em recolha bibliográfica, nela 

incluindo-se levantamentos faunísticos efectuados nesta área natural (Alonzo-

Zarazaga 1988, Cardoso 1998, Morais et al. 1989, Oliveira 1991, Rainho 1995, 

Serrano 1981, Serrano & Diogo 1997, Serrano et al. 1997, Trindade 1988) e/ou 

outros de âmbito nacional (Farinha 1995, Garcia-Barros et al. 2004, Marabuto 2008, 

2009, Boieiro et al. 2010a, b, In press), incluindo atlas de distribuição (p. ex. Equipa 

Atlas 2008 - Atlas das Aves Nidificantes de Portugal, Loureiro et al. 2010 – Atlas 

dos Anfíbios e Répteis de Portugal)  

A informação disponível é notoriamente escassa, dispersa no tempo e no 

espaço e limitada em termos de taxa avaliados. Este último facto é particularmente 

notório no referente à fauna de invertebrados onde  os dados conhecidos se referem 

exclusivamente a artrópodes e das mais de 30 ordens de insectos conhecidas apenas 

4 foram alvo de análise. Pese embora este facto, foram já identificadas para a Serra 

da Arrábida uma elevada diversidade de espécies: 106 de aranhas (Classe 

Arachnida), 445 de escaravelhos (Classe Insecta, Ordem Coleoptera), 61 de 

borboletas (Classe Insecta, Ordem Lepidoptera), 37 de formigas (Classe Insecta, 

Ordem Himenoptera) e 4 de tíngideos (Classe Insecta, Ordem Hemipteros) (Anexos 

V a VIII). Não existindo informação detalhada acerca do estatuto populacional da 

fauna de invertebrados nacional, merece contudo destaque a presença na serra da 

Arrábida de cinco espécies de coleópteros endémicos de Portugal e novos para a 

ciência (Geocharis boeiroi, G. moscatelus, Typhocharis sarria, Iberodorcadion 

lusitanicum, Cneorhinus serranoi). De ressalvar ainda o facto de Geocharis boeiroi e 
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Cneorhinus serranoi (gorgulho-esmeralda-rosado) ocorrerem exclusivamente na 

Serra da Arrábida (Alonso-Zarazaga 1988, Serrano & Aguiar 2001). 

Também relativamente à diversa fauna de borboletas já inventariada é de 

destacar a presença de um endemismo Ibérico (Pseudophilotes panoptes)  e de 

Euchloe tagis, inicialmente considerada um endemismo Português (denominada 

Branca-Portuguesa), pela sua elevada especificidade ecológica e vulnerabilidade 

estando actualmente considerada em perigo. De realçar ainda outras espécies de 

borboletas que, pela sua raridade, devem ser encaradas como prioridades de 

conservação (Anthocaris euphenoides,  Cupido minimus, Melitaea didyma e 

Lasiommata maera). Esta prioridade é particularmente relevante em relação à 

primeira espécie uma vez que se pensa estar localmente extinta desde a década de 70 

(E. Marabuto, com.pes.). 
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Gorgulho-esmeralda-rosado 

 

O gorgulho Cneorhinus serranoi foi dado a conhecer para a ciência em 

1988 com base em alguns exemplares amostrados por A Serrano na 

região da Serra da Arrábida (Mata do Creiro e Casal do Forreta) durante o 

seu estágio de Licenciatura em 1979. Contudo apenas em 1988 M A 

Alonso-Zarazaga analisou esses exemplares e descreveu uma nova 

espécie para a ciência que passou deste modo a ser considerada um 

endemismo lusitânico tendo a região da Arrábida como único local onde 

se encontra em Portugal. Os adultos desta espécie parecem ser raros, pese 

embora sejam aparentemente polífagos, encontrando-se de Junho a Julho 

em matos mistos de Quercus coccifera, Pistacia lentiscus, Cistus sp., 

Ulex sp. e Lonicera sp., entre outras plantas. 

© I Duarte 
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Borboletas 

A grande heterogeneidade de habitats de elevada diversidade florística em espécies aromáticas como o alecrim, rosmaninho, tomilhos e 

madressilvas e ainda outras como as orquídeas e crucíferas, determina igualmente uma notável diversidade de insectos onde se 

destacam as borboletas pela sua cor e frágil beleza. A Branca-Portuguesa (Euchloe tagis) (a) foi descrita pela primeira vez para a 

ciência no final do século XVII, segundo exemplares encontrados em Portugal, na península de Setúbal. É uma borboleta bastante rara 

que se encontra em colónias sempre isoladas entre Portugal e o noroeste de Itália, Marrocos e Argélia, associada a solos calcários e às 

assembleias (Iberis microcarpa), endemismo português; é ainda considerada como um bioindicador da qualidade e sustentabilidade 

dos habitats (Marabuto, 2008, 2009). A Aurora amarela (Anthocharis euphenoides) (b) é uma outra espécie já bastante rara ou mesmo 

localmente extinta cuja regressão na Arrábida parece estar associada à da sua planta hospedeira.  

(a)                                                                                                  (b) 
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O conhecimento relativamente à fauna de vertebrados, ainda que igualmente 

disperso no tempo e no espaço, permite uma inventariação mais próxima da 

realidade. Até ao presente foram referenciadas para a Serra da Arrábida 12 anfíbios, 

17 de répteis, 136 de aves e 34 espécies de mamíferos (Anexo IX). Estes elevados 

padrões de diversidade biológica, e a ocorrência de várias espécies ameaçadas, quer 

de aves (n=17) quer de mamíferos (n=8) fazem da Serra da Arrábida uma das áreas 

mais importantes para a conservação da natureza a nível nacional (Tabela 3).  

Sendo a mobilidade uma característica da maioria das populações animais que, 

no caso particular dos vertebrados terrestres, se traduz ainda em vastos requisitos 

espaciais, a elevada heterogeneidade das comunidades vegetais observadas na Serra 

da Arrábida não tem correspondência estrita com a fauna que habita esses mesmos 

habitats. Assim, para uma melhor compreensão das associações espécies-habitat 

procedeu-se ao agrupamento das diferentes unidades de paisagem previamente 

identificados na Serra da Arrábida (22 unidades de paisagem – ver Tabela 2), de 

acordo com a sua adequabilidade para as várias espécies de vertebrados terrestres, 

resultando em 9 categorias mais abrangentes: matos [mat - que incluem os matos 

abertos, tomilhais e zambujeiros abertos em solo pedregoso (ma); matos silicícolas 

(ms); encostas marítimas (em); carrascais e outros matos calcícolas fechados (carr); 

carvalhais (carv); vegetação dunar (vd); zimbrais (zim); sobreirais e urzais com 

sobreiro disperso (sobr)], montados [mont], pinhais e eucaliptais [pin+euc - inclui 

outras folhosas (pa); plantação de pinheiro (pin); pinhais naturalizados (pins)], zonas 

agrícolas [agr - que incluí zonas agícolas (agr); pousios, pastagens e outros baldios 

degradados (past); pomares de sequeiro (pom); mosaicos complexos (mos)], áreas 

abertas naturais [aberN - incluem relvados semi-naturais perenes (gram); turfeiras 

e relvados higrófilos oligotróficos (turf)], áreas artificiais [art], praias [prai], 

falésias marinhas [esc - escarpas], e massas água [mas – ribeiras, açudes e 

pequenas albufeiras].  

Os matos e as zonas agrícolas aparecem como os habitats com maior área de 

ocupação, com 42,1% e 35,6%, respectivamente, seguindo-se os povoamentos de 

pinheiros e eucaliptos que representam a terceira categoria mais representada na área, 

com 9,1% de área ocupada (Figura 21). 
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Figura 21. Percentagem de área ocupada por cada um dos 8 habitats (excluindo as 

massas de água) na Serra da Arrábida-Espichel.  

 

Contudo, são as falésias marinhas, onde se incluem as grutas, e os matos que se 

destacam como os habitats mais relevantes da serra, devido a albergarem o maior 

número de espécies ameaçadas (Figura 22).  
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Figura 22. Número de espécies de vertebrados (Aves e Mamíferos) Ameaçados potencialmente presentes nas 9 categorias de habitats da 

Serra da Arrábida-Espichel.  
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Tabela 3. Lista de espécies de vertebrados terrestres ameaçados da serra da 

Arrábida-Espichel e respectivos habitats de ocorrência potencial. Estatuto de 

Conservação: Criticamente em Perigo (CR); Em Perigo (EN); Vulnerável (VU); 

Regionalmente Extinto (RE); Quase Ameçado (NT) (Cabral et al. 2005). 

Espécie 
Estatuto 

Conservação 

Habitat ocorrência 

preferencial 

Habitats 

ocorrência na 

Serra Arrábida 

    

Phalacrocorax aristotelis VU esc esc 

Melanitta nigra  EN turf, mas, barr agr, aberN 

Mergus serrator  EN ma, mont, ms, sobr mat, mont 

Circus cyaneus  CR/VU mont, pa, pins, sobr mont, mat, pin+euc 

Hieraaetus fasciatus  EN esc esc 

Pandion haliaetus  CR/EN esc esc 

Falco naumanni  VU past, mos agr 

Falco subbuteo  VU esc esc 

Falco peregrinus  VU esc, past esc, agr 

Haematopus ostralegus  RE/NT prai prai 

Gallinago gallinago  CR/LC turf aberN 

Larus fuscu VU/LC esc, Prai esc, prai 

Sterna hirundo  EN prai prai 

Sterna albifrons  VU prai prai 

Uria aalge  CR/NT esc esc 

Caprimulgus ruficollis  VU sobr, vd, pins pin+euc, mat 

Sylvia borin  VU pom agr 

Myotis nattereri VU mos, past, mas agr, mas, esc 

Myotis myotis VU 
carr, carv, zim, pins, 

sobr, mont 

mont, mat, pin+euc, 

esc 

Miniopterus schreibersii VU past, agr, mas agr, mas, esc 

Rhinolophus euryale CR 
carr, carv, zim, pins, 

sobr 
mat, esc 

Rhinolophus 

ferrumequinum 
VU 

carr, carv, zim, pins, 

sobr 
mat, esc 

Rhinolophus hipposideros VU 
carr, carv, zim, pins, 

sobr 
mat, esc 

Rhinolophus mehelyi CR 
carr, carv, zim, pins, 

sobr 
mat, esc 

Felis silvestris VU 

ma, ms, em, carr, carv, 

zim, mont, mos, past, 

pins, sobr 

mat, mont, agr, 

pin+euc 

 

 



 

 

 

94 

As características e inacessibilidade das falésias da Serra da Arrábida criam as 

condições para a nidificação de algumas aves rupícolas, em especial aves de rapina 

das ordens Accipitriformes e Falconiformes. A águia de Bonelli (Hieraaetus 

fasciatus) tem aqui o único local de nidificação conhecido em arriba marinha, e o 

falcão-peregrino (Falco peregrinus), a ógea (Falco subbuteo) são outras das espécies 

de rapinas ameaçadas que nidificam nas escarpas da serra da Arrábida. Estes habitats 

são também o local de ocorrência de um vasto conjunto de aves de que se destacam a 

águia pesqueira (Pandion haliaetus),  o bufo-real (Bubo bubo), o corvo marinho de 

crista (Phalacrocorax aristotelis) e o o pombo-das-rochas (Columba livia). Nas 

falésias localizam-se ainda grutas que albergam uma importante fauna de quirópteros 

cavernícolas que inclui espécies ameaçadas, que aqui se reproduzem e hibernam 

(Rainho 1995). São estes, o morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii), o 

morcego-de-ferradura-mediterrânico (Rhinolophus euryale), o morcego-de-

ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum), o morcego-de-ferradura-pequeno 

(Rhinolophus hipposideros), o morcego-de-ferradura-mourisco (Rhinolophus 

meherlyi), o morcego-de-franja (Myotis nattereri) e o morcego-rato-grande (Myotis 

myotis) (Rainho 1995).  

Numa situação de maior continentalidade, os matos, para além de serem um 

dos habitats que dão suporte a um maior número de espécies, são também 

importantes áreas de alimentação para a maioria das espécies de morcegos, e também 

para passeriformes, como o pisco-de-peito-ruivo (Erithacus rubecula), o rouxinol-

comum (Luscinia megarhynchos), a tordo-comum (Turdus philomelos) e a carriça-

do-mato (Sylvia undata), onde se alimentam de insectos e bagas. Estes habitats são 

igualmente importantes áreas de nidificação para uma rica comunidade de 

passeriformes (Jordano 1985, Santos & Telléria1985). A fauna de mamíferos tem a 

sua maior expressão nestes habitats, com a ocorrência potencial de 24 espécies. 

Destas destaca-se uma, bem representada, comunidade de mesocarnívoros onde se 

destacam a geneta (Genetta genetta), a fuinha (Martes foina) e a ocorrência potencial 

do gato bravo (Felis silvestris). Os matos são também os habitats preferidos de várias 

espécies de micromamíferos (ex: rato-do-campo Apodemus sylvaticus) e do coelho-

bravo (Oryctolagus cuniculus), presas base de um vasto conjunto de predadores. A 
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maior diversidade de répteis (n=11, 64,7% do total de espécies) e anfíbios (n=9, 75% 

do total de espécies) aparece associada a estes habitats. A diversidade da estrutura 

destes povoamentos vegetais, em particular a coexistência de diferentes estágios de 

sucessão,  permitem a sua utilização por diferentes comunidades de vertebrados 

contribuindo para a riqueza biológica observada na Serra da Arrábida. 

Ainda que resultando da intervenção humana sobre as comunidades naturais, as 

zonas agrícolas da região dão suporte a uma elevada diversidade faunística, traduzida 

numa elevada representatividade de todos os grupos (Figura 23).  

 

 

Figura 23. Número de espécies de vertebrados (Anfíbios, Répteis, Aves e 

Mamíferos) potencialmente presentes nos 9 categorias de habitats da Serra da 

Arrábida-Espichel.   

 

Apesar de muitas espécies estarem limitadas ao interior das áreas boscosas, 

evitando outros habitats mais abertos (espécies de interior), outras tiram partido das 

zonas de transição entre habitats fechados e abertos (espécies orla), sendo 

especialmente atraídas para zonas agrícolas onde a disponibilidade alimentar é mais 

elevada. O coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus) é por excelência um utilizador 

destes habitats de transição entre matos e pastagens, que lhes confere refúgio e 

alimento, respectivamente (Rogers 1981). Muitas espécies de roedores (Microtus sp. 
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e Mus sp.) e lagomorfos (lebre Lepus granatensis) usam as zonas agrícolas, 

sobretudo de pastos e pousios, como habitats preferenciais. Para além disso, uma 

grande variedade de passeríformes, como a cotovia-de-poupa (Galerida cristata), a 

petinha-dos-prados (Anthus pratensis) e o trigueirão (Miliaria calandra) também se 

alimentam e reproduzem nas zonas agrícolas. Os pequenos pomares atraem inúmeros 

insectos, que juntamente com os frutos, conferem uma disponibilidade sazonal de 

alimentos bastante importante para a comunidade de vertebrados, sendo exemplo 

disso os mesocarnívoros (e.g. Rosalino et al. 2005, 2008). Nas zonas Mediterrâneas 

da Península Ibérica em geral e da Serra da Arrábida em particular, as áreas de 

mosaico constituídas por pastagens interpenetradas por manchas de matos, para além 

de uma elevada disponibilidade de presas, especialmente coelho-bravo, também 

proporcionam abrigo e refúgio a muitos outros vertebrados (Moreno & Villafuerte 

1995). 

Devido à presença de presas como o coelho-bravo, a lebre e a perdiz-vermelha, 

estas áreas abertas constituem territórios de caça para várias espécies de aves de 

rapina, das quais se destacam o bufo-real, a águia de Bonelli, a águia-cobreira 

(Circaetus gallicus) e de mamíferos carnivoros, como a raposa e o gato-bravo. Para 

além disso, constituem também biótopos preferenciais de alimentação de um 

conjunto importante de quirópteros, como o morcego-de-peluche (Miniopterus 

schreibersii), o morcego-hortelão (Eptesicus serotinus), o morcego-de-franja (Myotis 

nattereri) e o morcego-rabudo (Tadarida teniotis). As estes habitats associam-se 

espécies da herpetofauna, geralmente, de hábitos marcadamente terrestres, como a 

rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglosus galganoi), o sardão (Lacerta lepida), a 

cobra-de-pernas-tridáctila (Chalcides striatus) e a cobra-rateira (Malpolon 

monspessulanus).  

Os corpos de água, que incluem açudes e pequenos cursos de água, que 

frequentemente correm por entre bem conservadas galerias ripícolas. As galerias 

ripícolas são, sem dúvida, o biótopo mais importante para a comunidade de anfíbios 

da Serra da Arrábida, nelas ocorrendo todas as espécies inventariadas, das quais se 

destacam  o tritão-de-ventre-laranja (Triturus boscai) endémico da Peninsula Ibérica 

e a rela (Hyla arborea). Os recursos aquáticos associados à vegetação boscosa 
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ribeirinha proporcionam alimento, abrigo e funcionam como corredores de dispersão 

para muitas espécies (Hass 1995, Matos et al. 2009). Estes habitats com vegetação 

ribeirinha possibilitam as condições ecológicas necessárias para a ocorrência de 

várias espécies, das quais se destacam o cágado-mediterrânico (Mauremys leprosa), 

as cobras-de-água (Natrix sp.), o noitibó-de-nuca-vermelha (Caprimulgus ruficollis), 

o mergulhão-de-crista (Podiceps cristatus), o abelharuco (Merops apiaster), o 

guarda-rios (Alcedo atthis), e a lontra (Lutra lutra) entre os mamíferos. A presença 

de linhas de água potencia ainda a presença de uma grande diversidade e abundância 

de passeríformes nos povoamentos arbóreos e arbustivos envolventes, como é o caso 

dos bosques ribeirinhos (Stauffer & Best 1980). Estas estruturas na paisagem, corpos 

de água associados a habitats boscosos são locais por excelência de alimentação de 

várias espécies de quirópteros ameaçados, entre as quais se destacam o morcego-de-

ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum), o morcego-de-ferradura-

mediterrânico (Rhinolophus euryale) e o morcego-de-ferradura-mourisco 

(Rhinolophus mehelyi), a que não é alheia a grande abundância e diversidade de 

lepidópteros presentes nestas áreas (Rainho 1995).  

Os montados, embora ocupando uma pequena área da serra, cerca de 1,18%, 

são no entanto habitats de grande relevância ecológica. Estes habitats albergam uma 

fauna diversa, favorecendo a ocorrência de espécies fissorícolas que se refugiam em 

cavidades nos troncos de sobreiros mais velhos. Entre estas destacamos aves, como a 

coruja-do-mato (Strix aluco), o peto-verde (Picus viridis), o torcicolo (Jynx 

torquilla), o chapim-real (Parus major), o chapim-azul (Parus caeruleus), a 

trepadeira-azul (Sitta europaea), a poupa (Upupa epops), os répteis, como o sardão 

(Lacerta lepida), a lagartixa-do-mato (Psammodromus algirus), a cobra-de-escada 

(Elaphe scalaris), a osga-moura (Tarentola mauritanica), e os mamíferos, como 

morcegos arborícolas (ex: morcego-negro Barbastella barbastellus), e várias 

espécies de carnívoros (ex: geneta Genetta genetta, fuinha Martes foina). Estes 

montados proporcionam, igualmente, alimento (bolota) em quantidade a muitas aves 

como, por exemplo, o gaio (Garrulus glandarius) e  o pombo-torcaz (Columba 

palumbus).  
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Os pinhais e, sobretudo, os eucaliptais representam em geral habitats com 

reduzida diversidade de espécies faunísticas. No entanto, quando representados por 

manchas de pequena-média dimensão podem ser promotores de heterogeneidade da 

paisagem, beneficiando a ocorrência de várias espécies. Na serra da Arrábida os 

pinhais e os eucaliptais ocupam quase 9,7% da área total e estão dispersos em 

manchas de dimensão variável por toda aárea da serra. Por outro lado, os pinhais 

estão entre os principais biótopos com maior diversidade entomológica (Humphrey 

et al. 1999), facto que favorece a abundância de aves insectívoras tipicamente 

florestais, como o pica-pau-malhado-grande (Dendrocopus major), os chapins 

(Parus spp.) e a trepadeira-comum (Certhia brachydactila), e proporciona a 

ocorrência de algumas espécies de morcegos em alimentação. Os pinhais e 

eucaliptais são, também, habitats de nidificação para várias espécies de aves de 

rapina diurnas e nocturnas, como a águia-de-asa-redonda (Buteo buteo), a águia-

calçada (Hieraaetus pennatus), o peneireiro-de-dorso-malhado (Falco tinunculos) e 

o bufo-pequeno-de-orelhas (Asio otus). Alguns carnívoros menos especialistas 

também ocorrem nestes habitats, como a raposa e o texugo (Meles meles) (Rosalino 

& Santos-Reis 2009). 
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A águia-de-Bonelli Hieraatetus fasciatus é uma espécie que 

se distribui de forma muito descontínua de norte a sul do país. 

Ocorre essencialmente em dois tipos de habitat: vales 

alcantilados com fragas (principalmente no norte) e zonas 

acidentadas bem florestadas (no Alentejo e no Algarve). Em 

declínio na Europa e no Norte de Portugal, regista um 

acentuado crescimento populacional no Algarve e Baixo 

Alentejo, com quase metade do número total de casais a nível 

nacional (Palma 2008). A nidificação em árvore no sul é uma 

adaptação à falta de locais escarpados, o que contribuiu para 

o seu sucesso populacional nestas regiões. Na serra da 

Arrábida, a espécie, continua a nidificar devido à grande 

disponibilidade de escarpas e alimento, sendo o único local 

de nidificação da espécie em arribas marinhas em Portugal.  

 
 

© J P Ferreira 

Águia de Bonelli 



 

 

 

100 

 

Falcão-peregrino  

O falcão-peregrino Falco peregrinus distribui-se por todos os 

principais maciços montanhosos do país, assim como pelos 

vales escarpados do nordeste, e ao longo do litoral centro e sul 

(Equipa Atlas 2008). Os indivíduos invernantes e dispersantes 

ocorrem por grande parte do território mas com maior 

frequência nas planícies do Alentejo. Os habitats escarpados da 

serra da Arrábida são locais altamente favoráveis para a 

nidificação da espécie, devido à grande disponibilidade de locais 

para a construção dos ninhos, com pela elevada abundância de 

presas. Tal como outras espécies de rapinas rupícolas que 

ocorrem nas arribas rochosas da serra da Arrábida, o falcão 

peregrino, encontra nesta área protegida uma grande diversidade 

de presas, desde aves marinhas (ex: Larus sp.) e pombos  (ex: 

Columba livia), que se distribuem ao longo da linha de costa, até 

ao coelho-bravo (no caso da águia de Bonelli) e passeríformes 

(no caso do falcão-peregrino) abundantes nos planaltos 

interiores da serra. 

 © J P Ferreira 
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Morcegos  

As grutas, principalmente nas arribas têm associada uma fauna muito particular de morcegos: morcego-de-peluche Miniopterus 

schreibersii, morcego-de-ferradura-mediterrânico Rhinolophus euryale, morcego-de-ferradura-grande Rhinolophus ferrumequinum e 

morcego-de-ferradura-mourisco Rhinolophus meherlyi. Muitas destas espécies alimentam-se ao longo das linhas de água de vegetação 

ripícola desenvolvida, bem como nas áreas boscosas de matos densos.  

© J P Ferreira 
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5. Síntese dos Valores Biológicos e Implicações de Gestão 

 

Numa perspectiva global, e pese embora um ainda elevado desconhecimento sobre a 

totalidade dos seus valores naturais (em particular no domínio da fauna), a Serra da 

Arrábida destaca-se no contexto nacional por uma concentração elevada de 

diversidade biológica em particular no referente à componente florística. O Parque 

Natural da Arrábida possui assim valores únicos que importa preservar, como é o 

caso da floresta mediterrânea pré-climácica, com fraca capacidade de resiliência face 

ao factor de perturbação representado pelo fogo (Correia 1998, Catarino et. al. 1982) 

e em caso de incêndio de grandes proporções esta floresta poderá ser destruída de 

forma irreversível. 

A reduzida importância dada à prevenção de incêndios em áreas protegidas do 

mediterrâneo prende-se com o facto de o fogo ser parte integrante de muitos destes 

ecossistemas tendo sido um reconhecido factor modelador da paisagem actual 

(Correia & Clemente 2001, Silva 2002). Por outro lado a sucessão ecológica é vista 

como um processo evolutivo natural sendo como tal considerada como muito 

importante em termos de conservação (Correia 1998). Contudo, nas últimas décadas 

o número de incêndios e a percentagem de área ardida aumentou drasticamente nos 

ecossistemas mediterrâneos
 
(Pausas & Vallejo 1999, Vieira 2006 Pereira et al. 2005), 

dificultando os processos naturais de recuperação, e o aumento da frequência de 

ondas de calor e da imprevisibilidade do clima mediterrâneo pode vir a ter uma 

importância fundamental no regime de fogos e, consequentemente, no futuro destas 

paisagens (Pausas & Vallejo 1999, Pereira et. al. 2005, Durão & Corte-Real 2006). 

Desde a criação do Parque Natural da Arrábida, em 1976, que a direcção do mesmo 

tem aplicado uma gestão passiva, à semelhança do que ocorreu nas restantes áreas 

protegidas. As áreas que anteriormente a esta data eram humanizadas deixaram de o 

ser e foram deixadas ao abandono.  

À negligência, como principal causa de fogos, alia-se assim uma enorme quantidade 

e continuidade de matéria combustíve que caracterizam as áreas protegidas de 
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Portugal, fruto das próprias políticas de conservação da natureza aplicadas ao longo 

do tempo, e que contribuem para o aumento do risco de incêndio (Ferreirinha 1988).  

O fogo pode ser utilizado como importante ferramenta de gestão em termos de 

conservação, mas as circunstâncias actuais deste parque poderão não permitir a 

utilização deste tipo de ferramenta, pois a quantidade de combustíveis acumulados 

assume hoje em dia proporções extremas. 

No que diz respeito à fauna, muito autores referem que o fogo não provoca grandes 

danos, no entanto, os avanços no domínio da biologia molecular têm vindo a 

questionar o conceito clássico de espécie, e os estudos recentes sugerem que a 

Península Ibérica terá constituído refúgio de muitas espécies durante os eventos 

climáticos extremos do Quaternário, originando linhagens únicas consideradas 

relíquias em zonas montanhosas (Hewitt 2004a e 2004b). Este facto,  justifica que 

seja dada especial atenção aos eventuais impactos do fogo na fauna, em particular 

dos muitos invertebrados que utilizam a floresta pré-climácica, pois poderemos estar 

perante espécies ou grupos de indivíduos únicos no mundo e como tal com grande 

relevância conservacionista. 

A grande heterogeneidade espacial do coberto vegetal associada à irregularidade 

topográfica, geomorfológica e micrometeorológica, torna a serra da Arrábida 

altamente susceptível à ignição apresentando assim uma elevada vulnerabilidade 

(Cruz & Viegas 1997). A concomitância desta elevada vulnerabilidade com um 

elevado risco de incêndio determina que nesta zona os fogos poderão assumir 

grandes proporções, havendo um elevado risco de fogos descontrolados.  

Mais importante ou tão importante como a mortalidade directamente 

provocada pelo fogo, as barreiras à fuga de animais é uma questão bastante 

problemática (Silva & Vasconcelos 2002), uma vez que as áreas protegidas do nosso 

país, onde se inclui o Parque Natural da Arrábida, são, normalmente, delimitadas por 

estradas e/ou aglomerados urbanos, não existindo uma rede de corredores naturais 

que possa permitir a deslocação das espécies para zonas não afectadas. Em incêndios 

de grande intensidade e de grande extensão os efeitos podem ser duplamente 

negativos ao serem potenciados pela repentina ausência de abrigo e alimentação 

(Silva & Vasconcelos 2002). De um modo geral as espécies mais afectadas são as 
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que apresentam nicho ecológico muito específico e susceptível de desaparecimento 

com a ocorrência do fogo (Silva & Vasconcelos 2002). A maioria dos mamíferos de 

médio/grande porte beneficia com as áreas não ardidas por longos períodos de 

tempo, dado que estas fornecem alimento e protecção (Silva & Vasconcelos 2002, 

Letnic et. al. 2004). Também as espécies de aves que dependem da folhada e dos 

ramos para nidificação e alimentação ficam prejudicadas, sobretudo durante os 

primeiros anos após o fogo e até à recolonização da área pela vegetação (Silva & 

Vasconcelos 2002).  

O homem tem sem dúvida um papel preponderante na conservação destas 

comunidades  (Hewitt 2005), recuperando ecossistemas, evitando a fragmentação 

dos habitats, e aplicando medidas de gestão de modo a evitar a ocorrência de fogos 

de grande dimensão.  

A aplicação de medidas destinadas a reduzir o risco de incêndio através da redução 

do combustível, quer seja através de fogo controlado, de corte ou de pastoricia, 

requer a criação de planos estratégicos que conciliem prevenção de incêndios e 

conservação da biodiversidade, através da criação de mosaicos. 

Do ponto de vista da conservação da biodiversidade na Serra da Arrábida as áreas de 

protecção total são as que devem merecer maior preocupação, dado que integram as 

matas do Solitário, Vidal e Coberta com características pré-climácicas e fraca 

capacidade de resiliência face a perturbações como o fogo (Catarino et.al. 1982). As 

zonas ripícolas presentes nas áreas de protecção total funcionam como 

descontinuidades que tendem a diminuir a progressão de fogos muito catastróficos 

por apresentarem reduzida combustibilidade, (Correia & Clemente 2001).  

Actualmente apesar da Serra da Arrábida se encontrar sob regime de protecção 

ambiental, fazendo parte do Parque Natural da Serra da Arrábida, encontra-se sujeita 

a importantes  tipos de perturbação relacionados com a exploração da pedra a céu 

aberto e a existência de fogos recorrentes, de origem antrópica ou não, a que se junta 

ainda a pressão humana no litoral, principalmente durante o período estival.  

A gestão e protecção destas áreas mediterrânicas, com escasso valor agrícola, é 

necessária e urgente por razões de diversa ordem: 
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 são responsáveis pela conservação do solo contrariando a erosão, 

 são o principal factor de retenção da água e protecção contra 

inundações catastróficas, tão comuns nas zonas mediterrânicas, 

 têm um  papel regulador do clima, por contribuírem para o balanço 

hídrico e de CO2, e reduzirem as amplitudes térmicas tanto diárias 

como sazonais, 

 constituem uma paisagem de inestimável valor estético e recreativo, 

cada vez mais necessária ao Homem moderno, 

 proporcionam efectivo suporte e protecção da vida selvagem. 

 são compatíveis com sistemas económicos tradicionais de exploração 

silvo-pastorícia, baseados em produtos aromáticos, medicinais e outras. 

A protecção destes ecossistemas mediterrânicos é desde 1987 uma das preocupações 

da Comunidade Europeia para o conjunto dos Estados membros. No âmbito do Ano 

Europeu do Ambiente, realizaram-se à data quatro campanhas de sensibilização de 

protecção do meio Ambiente uma das quais tendo como tema a protecção da Floresta 

Mediterrânica. 

Esta preocupação manteve-se até aos dias de hoje, estando expressa em particular no 

Plano Sectorial da Rede Natura 2000 para o Sitio Arrábida-Espichel 

(http://www.google.com/search?client=gmail&rls=gm&q=plano%20sectorial%20Ar

r%C3%A1bida-espichel), onde se reconhece que a Serra da Arrábida integra um 

elenco de valores naturais prioritários e se elencam os factores de ameaça que actuam 

sobre os mesmos. Por outro lado, este documento lista um conjunto de acções que 

associam actividades humanas específicas à conservação dos valores naturais.  

Pese embora este reconhecimento do elevado valor natural da Serra da Arrábida, e tal 

como referido anteriormente, existe ainda uma grande lacuna de conhecimento ao 

nível das comunidades faunísticas, o que limitou as conclusões do presente trabalho. 

Em concreto, não existe nenhum estudo versando os padrões de distribuição e 

abundância das espécies presentes na área, informação base relevante e necessária 

para a avaliação da situação populacional das mesmas. Este facto é tanto mais 

relevante quanto existem espécies, com ocorrência potencial na serra da Arrábida e 

que na sua área de distribuição se encontram em franca regressão, como é o caso do 

http://www.google.com/search?client=gmail&rls=gm&q=plano%20sectorial%20Arr%C3%A1bida-espichel
http://www.google.com/search?client=gmail&rls=gm&q=plano%20sectorial%20Arr%C3%A1bida-espichel
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gato bravo Europeu (Cabral et al. 2005). Mais ainda, apenas a existência de 

informação cartográfica acerca da distribuição das espécies permitirá a construção de 

mapas de riqueza faunística e de espécies notáveis, à semelhança do é já possível 

obter para a componente da flora. Este tipo de informação integrada é fundamental 

para definir prioridades de conservação, quer no contexto da própria área protegida, 

quer na relação geográfica desta com outras áreas naturais adjacentes. Permitirá, por 

exemplo, a definição de corredores ecológicos entre a serra da Arrábida e outras 

áreas naturais na proximidade. Este aspecto é determinante no no planeamento de 

medidas de conservação, dirigidas às comunidades ou a espécies em particular, e no 

sucesso da aplicação das mesmas principalmente por esta área protegida estar 

rodeada por mar e por uma cintura urbana considerável.  

Tendo em conta estes aspectos é fundamental a realização de estudos que visem por 

um lado promover estudos de inventariação de invertebrados ao nível das várias 

categorias de habitat presentes na Serra da Arrábida e, por outro, avaliar os padrões 

de distribuição e abundância da herpetofauna, avifauna e mamofauna.  

Este tipo de conhecimento é crucial para a delineação e implementação de medidas 

de gestão ambiental e conservação constantes do Plano Sectorial da Rede Natura 

2000 para o Sitio Arrábida-Espichel, e outras mais amplas ou dirigidas que se 

possam vir a propor com vista à conservaçãoo e valorização dos valores naturais e 

biológicos presentes nesta área natural candidata a Património Mundial da Unesco. 

Tomar-se em consideração a dimensão social é hoje indispensável, sobretudo se 

pensarmos que a orientação de um desenvolvimento sustentável deve procurar 

harmonizar o imperativo económico e a qualidade de vida dos indivíduos. A 

dimensão social deve ser encarada a três níveis: i) numa fase precoce, dando a 

conhecer ao vários sectores da sociedade os benefícios acrescidos de ter na sua 

região uma área classificada como Património Mundial da Unesco e dos esforços em 

curso nesse sentido, ii) numa fase de implementação, dando acesso a esse mesmo 

património (conhecimento), mas de uma forma ordenada permitindo visualizar os 

valores naturais que foram determinantes para a classificação da área (percursos e/ou 

observatórios em áreas de menor vulnerabilidade) mas simultaneamente restringindo 

o acesso a enclaves de elevada riqueza ou fundamentais para espécies de elevado 

valor conservacionista, e iii) numa fase de consolidação, promovendo uma 

participação activa ao nível da gestão da área a longo-termo. 
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ANEXO I - Aproximação aos habitats da directiva da Rede Natura 2000. Cada um dos 17 

habitats aqui representados está dentro da área cartografada mas nem toda a área está 

ocupada por este habitat (eg. Matagais de Euphorbia pedroi (5320) – encontra-se indicado 

também na encosta a oeste do Cabo Espichel, onde existem de facto matos baixos mas sem 

Euphorbia pedroi ou a este onde existem outras espécies características da Macaronésia). 

1210 – Vegetação anual das zonas de acumulação de detritos pela maré; 1240 – Falésias com 

vegetação de costas mediterrânicas com Limoniums spp.; 2150 – Dunas fixas descalcificadas 

atlânticas; 4020 – Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica; 4030 – Charnecas 

secas europeias; 5210 – Matagais arborescentes de Juniperus spp.;  5320 – Formações baixas 

de Euphorbiaceas em falésias; 5330 – Matos termo-mediterrânicos pré-desérticos  (Pt3 – 

medronhais, pt4 – matos silicícolas, pt5 – carrascais – pt 7 matos baixos calcícolas); 6210 – 

Prados secos seminaturais  e fácies arbustivas em substrato calcário (importante habitat de 

orquídeas); 6220 – Sub-estepes de gramíneas e anuais (Thero-Brachypodietae); 6310 – 

Montados de Quercus spp. de folha perene; 7140 – Turfeiras de transição e turfeiras 

ondulantes; 8130 – Depósitos mediterrânicos ocidentais; 8210 – Vertentes rochosas com 

vegetação casmofítica; 9240 – Carvalhais ibéricos de Quercus faginea; 9320 – Florestas de 

Olea e Ceratonia; 9330 – Florestas de Quercus suber. 
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ANEXO II. Lista de espécies notáveis. Espécies florísticas cuja ocorrência na Arrábida 

detém interesse, quer pela raridade da espécie, regional ou global, quer pela importância que 

a Arrábida tem na sua conservação. Estatuto: P – pontual: ocorrente num só local, ou 

ocupando uma área muito pequena; MR – muito rara: ocorrente em vários locais, mas numa 

área bastante pequena; R – rara: ocorrente em muitos locais, mas numa área concreta apenas; 

MF – moderadamente frequente: ocorrente um pouco por toda a área, mas dispersa; F – 

frequente: ocorrente em grande parte da área, podendo ser abundante; Ex – extinta: extinta 

na área. Importância: a população da Arrábida constitui: UPM – única população mundial; 

UPE – única população europeia; UPI – única população na Península Ibérica; UPP – única 

população em Portugal Continental; F – limite norte/sul de distribuição da espécie, I - 

isolado populacional ou população importante para a espécie em Portugal por razões de 

raridade nacional. Endemismo: EP – Endemismo português, EI – Endemismo ibérico, EIM 

– Endemismo da península Ibérica, norte de África, por vezes também nas Ilhas Baleares e 

Macaronésia. Mapa de distribuição: D - disponível  

                                                
2 Existem registos de uma população nos arredores de Lisboa, a qual, possivelmente, poderá estar 

extinta devido à expansão urbanística. 

Taxon Estatuto na 

área 

Importância Endemismo Mapa 

distribuição 

Euphorbia pedroi R UPM EP D 

Convolvulus fernandesii R UPM EP D 

Volutaria crupinoides P UPE - - 

Crepis pusilla P UPI2 - D 

Fagonia cretica P UPP - D 

Stipa offneri MR UPP - D 

Withania frutescens R UPP EIM D 

Lavatera maritima R UPP - D 

Piptatherum coerulescens R UPP - D 

Patellifolia patellaris P F EIM D 

Limonium echioides P F - D 

Genista ancistrocarpa P I EIM D 

Pinguicula lusitanica P I - D 

Euphorbia nicaeensis P I - D 

Teucrium scordium P I - D 

Scorzonera humilis P I - - 

Euphorbia transtagana P I EP - 

Juncus valvatus P I EP? D 

Erica erigena P I - D 

Cheirolophus uliginosus P I EI D 

Linaria aeruginea MR F EI D 

Chaenorhinum serpyllifolium subsp. lusitanicum MR F EP D 

Ranunculus gramineus MR F - D 

Cosentinia vellea MR F - D 

Euphorbia paniculata subsp. welwitschii MR F EP D 

Hesperis laciniata MR I - D 

Asplenium petrarchae MR I - 
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Hyoseris scabra MR I - D 

Drosophyllum lusitanicum MR I EIM D 

Limodorum abortivum MR I - D 

Ophrys fusca subsp. dyris MR I - - 

Allium triquetrum MR I - D 

Acer monspessulanum R F - D 

Teucrium haenseleri R F EI D 

Pseudarrhenatherum pallens R F EP D 

Asplenium marinum R I - D 

Hornungia petraea R I - - 

Crambe hispanica R I - D 

Valeriana tuberosa R I - D 

Thymus villosus R I EI D 

Narcissus calcicola R I EI D 

Ophrys sphegodes R I - D 

Bupleurum gerardi R I - D 

Diplotaxis viminea R I - - 

Odontites viscosus subsp. australis R I - D 

Centaurea africana R I - D 

Cephalaria leucantha R I - D 

Trifolium physodes R I - - 

Orobanche rosmarina R I EI D 

Herniaria maritima R I EP D 

Teucrium chamaedrys R F - D 

Arabis sadina MF F EP D 

Asplenium ruta-muraria MF F - D 

Osyris lanceolata MF F - D 

Helianthemum marifolium subsp. marifolium MF F - D 

Iberis procumbens subsp. microcarpa MF F EP D 

Silene longicilia MF F EP D 

Santolina rosmarinifolia MF I EIM D 

Galium lucidum subsp. lucidum (G. 

corrudifolium) 

MF I - D 

Scrophularia sublyrata MF I EI - 

Thymus capitellatus MF I EP D 

Gennaria diphylla MF I - D 

Nothobartsia asperrima MF I EIM D 

Helianthemum apenninum subsp. apenninum MF I - D 

Erucastrum nasturtiifolium subsp. nasturtiifolium MF I - D 

Paeonia broteri MF I EI D 

Lavandula multifida F F - D 

Ceratonia siliqua F F - D 

Fumana laevipes F F - D 

Ulex densus F F EP D 

Serratula baetica subsp. lusitanica F - EP D 

Chamaerops humilis Ex F - - 
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ANEXO III – Mapas de distribuição das 63 espécies notáveis. 
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ANEXO IV. Lista de espécies, Classes (Arachnida), Ordens (Araneae) e respectivas 

Familias, da Arrábida-Espichel.  

ESPÉCIE CLASSE ORDEM FAMILIAS 

Atypus affinis  ARACHNIDA Araneae Atypidae 

Nemesia hispanica  ARACHNIDA Araneae Ctenizidae 

Nemesia maculatipes  ARACHNIDA Araneae Ctenizidae 

Nemesia mandersjernae  ARACHNIDA Araneae Ctenizidae 

Dictyna bicolor  ARACHNIDA Araneae Dictynidae 

Nigma puella  ARACHNIDA Araneae Dictynidae 

Nigma walkenaeri  ARACHNIDA Araneae Dictynidae 

Lathys humilis  ARACHNIDA Araneae Dictynidae 

Titanoeca obscura  ARACHNIDA Araneae Amaurobiidae 

Titanoeca praefica  ARACHNIDA Araneae Amaurobiidae 

Hyptiotes paradoxus  ARACHNIDA Araneae Uloboridae 

Uloborus plumipes  ARACHNIDA Araneae Uloboridae 

Uloborus walckenaerius  ARACHNIDA Araneae Uloboridae 

Filistata insidiatrix  ARACHNIDA Araneae Oecobiidae 

Oonops pulcher  ARACHNIDA Araneae Oonopidae 

Dysdera crocota  ARACHNIDA Araneae Dysderidae 

Dysdera erythrina  ARACHNIDA Araneae Dysderidae 

Rhode scutiventris  ARACHNIDA Araneae Dysderidae 

Ariadna spinipes  ARACHNIDA Araneae Segestriidae 

Segestria florentina  ARACHNIDA Araneae Segestriidae 

Pholcus phalangioides  ARACHNIDA Araneae Pholcidae 

Zodarion maculatum  ARACHNIDA Araneae Zodariidae 

Drassodes severus  ARACHNIDA Araneae Gnaphosidae 

Poecilochroa conspicua  ARACHNIDA Araneae Gnaphosidae 

Zelotes thorelii  ARACHNIDA Araneae Gnaphosidae 

Cheiracanthium pelasgicum  ARACHNIDA Araneae Clubionidae 

Cheiracanthium pennatum  ARACHNIDA Araneae Clubionidae 

Cheiracanthium virescens  ARACHNIDA Araneae Clubionidae 

Clubiona compta  ARACHNIDA Araneae Clubionidae 

Clubiona terrestris  ARACHNIDA Araneae Clubionidae 

Mesiothelus tenuissimus  ARACHNIDA Araneae Clubionidae 

Trachelas validus  ARACHNIDA Araneae Clubionidae 
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Agraecina lineata  ARACHNIDA Araneae Liocranidae 

Agroeca inopina  ARACHNIDA Araneae Liocranidae 

Phrurolithus flavitarsis  ARACHNIDA Araneae Liocranidae 

Scotina celans  ARACHNIDA Araneae Liocranidae 

Anyphaena numida  ARACHNIDA Araneae Anyphaenidae 

Anyphaena sabina  ARACHNIDA Araneae Anyphaenidae 

Micrommata ligurinum  ARACHNIDA Araneae Sparassidae 

Micrommata virescens  ARACHNIDA Araneae Sparassidae 

Micrommata virescens ornatum ARACHNIDA Araneae Sparassidae 

Olios argelasius  ARACHNIDA Araneae Sparassidae 

Misumena vatia  ARACHNIDA Araneae Thomisidae 

Oxyptila nigella  ARACHNIDA Araneae Thomisidae 

Synaema globosum  ARACHNIDA Araneae Thomisidae 

Thomisus onustus  ARACHNIDA Araneae Thomisidae 

Tmarus piger  ARACHNIDA Araneae Thomisidae 

Xysticus albimanus  ARACHNIDA Araneae Thomisidae 

Xysticus ferrugineus  ARACHNIDA Araneae Thomisidae 

Philodromus aureolus  ARACHNIDA Araneae Philodromidae 

Philodromus rufus  ARACHNIDA Araneae Philodromidae 

Thanatus sabulosus  ARACHNIDA Araneae Philodromidae 

Ballus chalybelus  ARACHNIDA Araneae Salticidae 

Euophrys herbigrada  ARACHNIDA Araneae Salticidae 

Euophrys innotata ARACHNIDA Araneae Salticidae 

Euophrys rufibarbis  ARACHNIDA Araneae Salticidae 

Heliophanus flavipes  ARACHNIDA Araneae Salticidae 

Zoropsis media  ARACHNIDA Araneae Zoridae 

Zoropsis spinimanus  ARACHNIDA Araneae Zoridae 

Oxyopes heterophthalmus  ARACHNIDA Araneae Oxyopidae 

Oxyopes lineatus  ARACHNIDA Araneae Oxyopidae 

Alopecosa albofasciata  ARACHNIDA Araneae Lycosidae 

Alopecosa pastoralis  ARACHNIDA Araneae Lycosidae 

Pardosa proxima  ARACHNIDA Araneae Lycosidae 

Pisaura mirabilis  ARACHNIDA Araneae Pisauridae 

Malthonica lusitanica  ARACHNIDA Araneae Agelenidae 

Tegenaria montigena  ARACHNIDA Araneae Agelenidae 

Ero furcata  ARACHNIDA Araneae Mimetidae 

Ero tuberculata  ARACHNIDA Araneae Mimetidae 

Anelosimus aulicus  ARACHNIDA Araneae Theridiidae 
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Anelosimus pulchellus  ARACHNIDA Araneae Theridiidae 

Argyrodes gibbosus  ARACHNIDA Araneae Theridiidae 

Dipoena melanogaster  ARACHNIDA Araneae Theridiidae 

Enoplognatha thoracica  ARACHNIDA Araneae Theridiidae 

Episinus angulatus  ARACHNIDA Araneae Theridiidae 

Rhomphaea nasica  ARACHNIDA Araneae Theridiidae 

Steatoda grossa  ARACHNIDA Araneae Theridiidae 

Theridion mystaceum   ARACHNIDA Araneae Theridiidae 

Theridion nigropunctatum  ARACHNIDA Araneae Theridiidae 

Theridion pallens  ARACHNIDA Araneae Theridiidae 

Theridion tinctum  ARACHNIDA Araneae Theridiidae 

Tetragnatha extensa  ARACHNIDA Araneae Tetragnathidae 

Zygiella kochi  ARACHNIDA Araneae Tetragnathidae 

Zygiella X-notata ARACHNIDA Araneae Tetragnathidae 

Aculepeira ceropegia ARACHNIDA Araneae Araneidae 

Agalenatea redii  ARACHNIDA Araneae Araneidae 

Araneus angulatus  ARACHNIDA Araneae Araneidae 

Araneus diadematus  ARACHNIDA Araneae Araneidae 

Araniella cucurbitina  ARACHNIDA Araneae Araneidae 

Argiope bruenichii  ARACHNIDA Araneae Araneidae 

Argiope lobata  ARACHNIDA Araneae Araneidae 

Cyclosa insulana  ARACHNIDA Araneae Araneidae 

Cyrthophora citricola  ARACHNIDA Araneae Araneidae 

Gibbaranea bituberculata  ARACHNIDA Araneae Araneidae 

Gibbaranea gibbosa  ARACHNIDA Araneae Araneidae 

Hypsosinga albovittata  ARACHNIDA Araneae Araneidae 

Mangora acalypha  ARACHNIDA Araneae Araneidae 

Neoscona adianta  ARACHNIDA Araneae Araneidae 

Neoscona dalmatica  ARACHNIDA Araneae Araneidae 

Zilla dioidia  ARACHNIDA Araneae Araneidae 

Erigone vagans  ARACHNIDA Araneae Linyphiidae 

Frontinellina frutetorum  ARACHNIDA Araneae Linyphiidae 

Leptyphantes tenuis  ARACHNIDA Araneae Linyphiidae 

Linyphia triangularis  ARACHNIDA Araneae Linyphiidae 

Walkenaera acuminata  ARACHNIDA Araneae Linyphiidae 

Wideria capito  ARACHNIDA Araneae Linyphiidae 
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 ANEXO V. Lista de espécies, Classe (Insecta), Ordem (Coleoptera) e respectivas Familias da 

serra, da Arrábida-Espichel são igualmente referenciadas algumas observações, no caso de se 

tratar de espécies novas para a ciência e endemismos:  EP – Endemismo português, EI – 

endemismo ibérico  (A Serrano com. pes.). 

 

ESPÉCIE CLASSE ORDEM FAMILIA 

Cicindela (Cicindela) campestris  INSECTA Coleoptera Cicindelidae 

Cicindela (Cicindela) lusitanica lusitanica INSECTA Coleoptera Cicindelidae 

Cicindela (Cicindela) maroccana pseudomaroccana INSECTA Coleoptera  Cicindelidae 

Lophyra (Lophyra) flexuosa INSECTA Coleoptera Cicindelidae 

Abacetus (Astigis) salzmanni  INSECTA Coleoptera Carabidae 

Acupalpus (Acupalpus) brunnipes  INSECTA Coleoptera Carabidae 

Acupalpus (Acupalpus) parvulus INSECTA Coleoptera Carabidae 

Amara (Amara) aenea INSECTA Coleoptera  Carabidae 

Amara (Amara) anthobia  INSECTA Coleoptera Carabidae 

Amara (Amara) lucida INSECTA Coleoptera Carabidae 

Amblystomus escorialensis INSECTA Coleoptera Carabidae 

Amblystomus niger  INSECTA Coleoptera Carabidae 

Anisodactylus (Anisodactylus) binotatus INSECTA Coleoptera Carabidae 

Apotomus rufus  INSECTA Coleoptera Carabidae 

Asaphidion curtum INSECTA Coleoptera Carabidae 

Bembidion (Bembidion) quadripustulatum INSECTA Coleoptera Carabidae 

Brachinus (Brachynidius) sclopeta  INSECTA Coleoptera Carabidae 

Bradycellus (Bradycellus) verbasci  INSECTA Coleoptera Carabidae 

Calathus (Calathus) fuscipes graecus  INSECTA Coleoptera Carabidae 

Calathus (Calathus) minutus  INSECTA Coleoptera Carabidae 

Calosoma (Calosoma) sycophanta  INSECTA Coleoptera Carabidae 

Carabus (Mesocarabus) lusitanicus latus  INSECTA Coleoptera Carabidae 

Carabus (Rhabdotocarabus) melancholicus 

submeridionalis 
INSECTA Coleoptera 

Carabidae 

Carterus (Carterus) rotundicollis  INSECTA Coleoptera Carabidae 

Chlaenius (Chlaeniellus) olivieri  INSECTA Coleoptera Carabidae 

Chlaenius (Chlaenius) velutinus   INSECTA Coleoptera Carabidae 

Clivina collaris  INSECTA Coleoptera Carabidae 

Cryptophonus tenebrosus  INSECTA Coleoptera Carabidae 

Demetrias (Demetrias) atricapillus INSECTA Coleoptera Carabidae 

Dicheirotrichus (Dicheirotrichus) pallidus INSECTA Coleoptera Carabidae 

Dixus clypeatus INSECTA Coleoptera Carabidae 

Dixus sphaerocephalus INSECTA Coleoptera Carabidae 

Elaphropus (Elaphropus) globulus INSECTA Coleoptera Carabidae 
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Eurynebria complanata 

 

INSECTA 

 

Coleoptera 

 

Carabidae 

Geocharis boeiroi (EP) INSECTA Coleoptera Carabidae 

Geocharis moscatelus (EP) INSECTA Coleoptera Carabidae 

Harpalus distinguendus INSECTA Coleoptera Carabidae 

Harpalus (Harpalus) oblitus patruelis INSECTA Coleoptera Carabidae 

Laemostenus (Laemostenus) complanatus INSECTA Coleoptera Carabidae 

Laemostenus (Pristonychus) terricola INSECTA Coleoptera Carabidae 

Leistus (Leistus) fulvibarbis INSECTA Coleoptera Carabidae 

Licinus (Licinus) peltoides INSECTA Coleoptera Carabidae 

Licinus (Licinus) punctatulus INSECTA Coleoptera Carabidae 

Nebria (Nebria) brevicollis INSECTA Coleoptera Carabidae 

Notiophilus geminatus INSECTA Coleoptera Carabidae 

Notiophilus quadripunctatus INSECTA Coleoptera Carabidae 

Notiophilus rufipes INSECTA Coleoptera Carabidae 

Ocys harpaloides INSECTA Coleoptera Carabidae 

Olisthopus fuscatus INSECTA Coleoptera Carabidae 

Ophonus (Ophonus) ardosiacus INSECTA Coleoptera Carabidae 

Paradromius (Manodromius) linearis INSECTA Coleoptera Carabidae 

Paranchus albipes INSECTA Coleoptera Carabidae 

Penetretus rufipennis INSECTA Coleoptera Carabidae 

Percus (Pseudopercus) politus INSECTA Coleoptera Carabidae 

Platytarus bufo INSECTA Coleoptera Carabidae 

Platytarus faminii INSECTA Coleoptera Carabidae 

Poecilus (Poecilus) cupreus INSECTA Coleoptera Carabidae 

Porotachys bisulcatus INSECTA Coleoptera Carabidae 

Pseudoophonus (Pseudoophonus) griseus INSECTA Coleoptera Carabidae 

Pseudoophonus (Pseudoophonus) rufipes INSECTA Coleoptera Carabidae 

Pterostichus (Melanius) aterrimus nigerrimus INSECTA Coleoptera Carabidae 

Pterostichus (Oreophilus) paulinoi paulinoi INSECTA Coleoptera Carabidae 

Pterostichus (Pseudomaseus) nigrita INSECTA Coleoptera Carabidae 

Scarites (Scallophorites) cyclops  INSECTA Coleoptera Carabidae 

Stenolophus (Stenolophus) teutonus INSECTA Coleoptera Carabidae 

Steropus (Sterocorax) globosus ebenus INSECTA Coleoptera Carabidae 

Trechus obtusus INSECTA Coleoptera Carabidae 

Trechus (Trechus) quadristriatus INSECTA Coleoptera Carabidae 

Trymosternus onychinus INSECTA Coleoptera Carabidae 

Typhlocharis sarria  (EP) INSECTA Coleoptera Carabidae 

Zuphium numidicum INSECTA Coleoptera Carabidae 



 

 

 

163 

CONTINUAÇÃO 

Agabus bipustulatus 

 

INSECTA 

 

Coleoptera 

 

Dytiscidae 

Graptodytes varius INSECTA Coleoptera Dytiscidae 

Hydroporus sp. INSECTA Coleoptera Dytiscidae 

Laccophilus minutus INSECTA Coleoptera Dytiscidae 

Stictonetes lepidus INSECTA Coleoptera Dytiscidae 

Thanatophilus sinuatus INSECTA Coleoptera Silphidae 

Gyrinus urinator INSECTA Coleoptera Gyrinidae 

Centrotoma penicillata INSECTA Coleoptera Staphylinidae 

Ctenistes palpalis INSECTA Coleoptera Staphylinidae 

Gyrohypnus (Gyrohypnus) liebei INSECTA Coleoptera Staphylinidae 

Habrocerus capiliaricornis INSECTA Coleoptera Staphylinidae 

Leptobium gracile INSECTA Coleoptera Staphylinidae 

Megalinus glabratus INSECTA Coleoptera Staphylinidae 

Ocypus (Ocypus) olens INSECTA Coleoptera Staphylinidae 

Ocypus (Pseudocypus) aethipos INSECTA Coleoptera Staphylinidae 

Ontholestes murinus INSECTA Coleoptera Staphylinidae 

Othius punctulatus INSECTA Coleoptera Staphylinidae 

Oxytelus  (Epomotylus) sculptus INSECTA Coleoptera Staphylinidae 

Pseudobium labiale INSECTA Coleoptera Staphylinidae 

Reichenbachia juncorum INSECTA Coleoptera Staphylinidae 

Sepedophilus cavicola INSECTA Coleoptera Staphylinidae 

Stenus sp. INSECTA Coleoptera Staphylinidae 

Tachyporus tersus INSECTA Coleoptera Staphylinidae 

Tasgius (Raycheila) globulifer INSECTA Coleoptera Staphylinidae 

Xantholinus (Typhlolinus) laevigatus INSECTA Coleoptera Staphylinidae 

Speonemadus transversostriatus INSECTA Coleoptera Leiodidae 

Cercyon haemorrhoidalis INSECTA Coleoptera Hydrophilidae 

Helophorus (Rhopalohelophorus) glacialis INSECTA Coleoptera Hydrophilidae 

Helophorus (Rhopalohelophorus) granularis INSECTA Coleoptera Hydrophilidae 

Hydrobius convexus INSECTA Coleoptera Hydrophilidae 

Hydrobius fuscipes INSECTA Coleoptera Hydrophilidae 

Hydrochus angustatus INSECTA Coleoptera Hydrophilidae 

Laccobius minutus INSECTA Coleoptera Hydrophilidae 

Sphaeridium bipustulatum INSECTA Coleoptera Hydrophilidae 

Sphaeridium scarabaeoides INSECTA Coleoptera Hydrophilidae 

Atholus bimaculatus INSECTA Coleoptera Histeridae 

Hister quadrimaculatus INSECTA Coleoptera Histeridae 

Hypocacculus (Hypocacculus) metallescens INSECTA Coleoptera Histeridae 
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Margarinotus (Ptomister) terricola 

 

INSECTA 

 

Coleoptera 

 

Histeridae 

Saprinus sp. INSECTA Coleoptera Histeridae 

Anomius castaneus INSECTA Coleoptera Aphodiidae 

Acrossus luridus INSECTA Coleoptera Aphodiidae 

Agrilinus rufus INSECTA Coleoptera Aphodiidae 

Eudolus quadriguttatus INSECTA Coleoptera Aphodiidae 

Aphodius filmetarius INSECTA Coleoptera Aphodiidae 

Otophorus haemorrhoidalis INSECTA Coleoptera Aphodiidae 

Chilothorax lineolatus INSECTA Coleoptera Aphodiidae 

Melinopterus consputus  INSECTA Coleoptera Aphodiidae 

Colobopterus erraticus  INSECTA Coleoptera Aphodiidae 

Esymus merdarius INSECTA Coleoptera Aphodiidae 

Nialus varians INSECTA Coleoptera Aphodiidae 

Pleurophorus caesus INSECTA Coleoptera Aphodiidae 

Melinopterus punctatosulcatus INSECTA Coleoptera Aphodiidae 

Cetonia chartami aurataeformis  INSECTA Coleoptera Cetoniidae 

Oxythyrea funesta  INSECTA Coleoptera Cetoniidae 

Protaetia (Netocia) oblonga  INSECTA Coleoptera Cetoniidae 

Tropinota (Tropinota) squalida squalida  INSECTA Coleoptera Cetoniidae 

Valgus hemipterus  INSECTA Coleoptera Cetoniidae 

Phyllognatus excavatus  INSECTA Coleoptera Dynastidae 

Ceratophyus hoffmanseggi INSECTA Coleoptera Geotrupidae 

Jekelius (Jekelius) hispanus  INSECTA Coleoptera Geotrupidae 

Typhaeus (Chelotrupes) momus  INSECTA Coleoptera Geotrupidae 

Typhaeus (Chelotrupes) typhoeus   INSECTA Coleoptera Geotrupidae 

Ceramida longitarsis  INSECTA Coleoptera Melolonthidae 

Euserica mutata  INSECTA Coleoptera Melolonthidae 

Melolontha papposa  INSECTA Coleoptera Melolonthidae 

Anthoplia floricola  INSECTA Coleoptera Rutelidae 

Hoplia chlorophana  INSECTA Coleoptera Rutelidae 

Hymenoplia sp. INSECTA Coleoptera Rutelidae 

Bubas bubalus  INSECTA Coleoptera Scarabaeidae 

Copris hispanus  INSECTA Coleoptera Scarabaeidae 

Copris lunaris  INSECTA Coleoptera Scarabaeidae 

Euoniticellus fulvus  INSECTA Coleoptera Scarabaeidae 

Onthophagus (Amphionthophagus) melitaeus  INSECTA Coleoptera Scarabaeidae 

Onthophagus (Furconthophagus) furcatus  INSECTA Coleoptera Scarabaeidae 

Onthophagus (Palaeonthophagus) fracticornis INSECTA Coleoptera Scarabaeidae 
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Onthophagus (Palaeonthophagus) ovatus  

 

INSECTA 

 

Coleoptera 

 

Scarabaeidae 

Onthophagus (Palaeonthophagus) vacca  INSECTA Coleoptera Scarabaeidae 

Onthophagus (Relictonthophagus)  punctatus  INSECTA Coleoptera Scarabaeidae 

Onthophagus (Relictonthophagus) nigellus  INSECTA Coleoptera Scarabaeidae 

Onthophagus taurus  INSECTA Coleoptera Scarabaeidae 

Scarabaeus sacer INSECTA Coleoptera Scarabaeidae 

Trox perlatus  INSECTA Coleoptera Trogidae 

Dryops luridus  INSECTA Coleoptera Dryopidae 

Trixagus carinifrons  INSECTA Coleoptera Throscidae 

Athous (Neonomopleus) elongatus  INSECTA Coleoptera Elateridae 

Athous nigricornis  INSECTA Coleoptera Elateridae 

Cardiophorus signathus  INSECTA Coleoptera Elateridae 

Acmaeodera sp. INSECTA Coleoptera Buprestidae 

Acmaeoderella (Euacmaeoderella) villosula INSECTA Coleoptera Buprestidae 

Acmaeoderella (Omphalothorax) adspersula  INSECTA Coleoptera Buprestidae 

Agrilus albogularis  INSECTA Coleoptera Buprestidae 

Agrilus cuprescens  INSECTA Coleoptera Buprestidae 

Agrilus derasofasciatus  INSECTA Coleoptera Buprestidae 

Agrilus roscidus  INSECTA Coleoptera Buprestidae 

Anthaxia (Hapanthaxia) scutellaris  INSECTA Coleoptera Buprestidae 

Anthaxia (Hapanthaxia) umbellatarum INSECTA Coleoptera Buprestidae 

Anthaxia dimidiata  INSECTA Coleoptera Buprestidae 

Anthaxia funerula  INSECTA Coleoptera Buprestidae 

Anthaxia hungarica  INSECTA Coleoptera Buprestidae 

Anthaxia podolica  INSECTA Coleoptera Buprestidae 

Anthaxia millefolli smaragdifrons  INSECTA Coleoptera Buprestidae 

Capnodis tenebrionis  INSECTA Coleoptera Buprestidae 

Chalcophora mariana  INSECTA Coleoptera Buprestidae 

Coraebus elatus  INSECTA Coleoptera Buprestidae 

Meliboeus (Meliboeus) gibbicollis gibbicollis  INSECTA Coleoptera Buprestidae 

Dicerca alni  INSECTA Coleoptera Buprestidae 

Trachys troglodytiformis  INSECTA Coleoptera Buprestidae 

Malacogaster passerinii  INSECTA Coleoptera Drilidae 

Lampyris raymondi  INSECTA Coleoptera Lampyridae 

Luciola lusitanica  INSECTA Coleoptera Lampyridae 

Nyctophila reichei INSECTA Coleoptera Lampyridae 

Cantharis rufa  INSECTA Coleoptera Cantharidae 

Malthinus seriepunctatus  INSECTA Coleoptera Cantharidae 
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Malthodes sp. 

 

INSECTA 

 

Coleoptera 

 

Cantharidae 

Rhagonycha femoralis INSECTA Coleoptera Cantharidae 

Rhagonycha fulva  INSECTA Coleoptera Cantharidae 

Rhagonycha hesperica  INSECTA Coleoptera Cantharidae 

Rhagonycha opaca INSECTA Coleoptera Cantharidae 

Attalus (Abrinus) limbatus INSECTA Coleoptera Malachiidae 

Attalus (Antholinus) varitarsis  INSECTA Coleoptera Malachiidae 

Axinotarsus marginalis  INSECTA Coleoptera Malachiidae 

Clanoptilus (Clanoptilus) spinosus  INSECTA Coleoptera Malachiidae 

Colotes javeti INSECTA Coleoptera Malachiidae 

Colotes punctatus  INSECTA Coleoptera Malachiidae 

Cyrtosus sp. INSECTA Coleoptera Malachiidae 

Ebaeus collaris  INSECTA Coleoptera Malachiidae 

Ebaeus thoracicus  INSECTA Coleoptera Malachiidae 

Malachius lusitanicus  INSECTA Coleoptera Malachiidae 

Pelochrus pallidulus  INSECTA Coleoptera Malachiidae 

Danacaea sp. INSECTA Coleoptera Dasytidae 

Dasytes niger  INSECTA Coleoptera Dasytidae 

Dasytes plumbeus  INSECTA Coleoptera Dasytidae 

Dasytes virens  INSECTA Coleoptera Dasytidae 

Dasytes (Dasytes) terminalis  INSECTA Coleoptera Dasytidae 

Dolichosoma lineare  INSECTA Coleoptera Dasytidae 

Haplocnemus sp. INSECTA Coleoptera Dasytidae 

Henicopus sp. INSECTA Coleoptera Dasytidae 

Psilothrix illustris  INSECTA Coleoptera Dasytidae 

Psilothrix viridicoerulea  INSECTA Coleoptera Dasytidae 

Opillo mollis  INSECTA Coleoptera Cleridae 

Thanasimus formicarlus INSECTA Coleoptera Cleridae 

Tilloidea transversalis  INSECTA Coleoptera Cleridae 

Trichodes llavocinctus  INSECTA Coleoptera Cleridae 

Trichodes octopunctatus  INSECTA Coleoptera Cleridae 

Anthrenus (Florilinos) verbasci INSECTA Coleoptera Dermestidae 

Anthrenus festivus INSECTA Coleoptera Dermestidae 

Anthrenus pimpinellae  INSECTA Coleoptera Dermestidae 

Attagenus unicolor  INSECTA Coleoptera Dermestidae 

Dermestes (Dermestinus) frischi  INSECTA Coleoptera Dermestidae 

Dermestes (Dermestinus) mustellinus INSECTA Coleoptera Dermestidae 

Lyctus brunneus  INSECTA Coleoptera Lycitidae 
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Scobicia chevrieri  

 

INSECTA 

 

Coleoptera 

 

Bostrychidae 

Scobicia pustulata INSECTA Coleoptera Bostrychidae 

Dignomus irroratus INSECTA Coleoptera Anobiidae 

Dignomus lusitanus  INSECTA Coleoptera Anobiidae 

Dryophilus longicollis  INSECTA Coleoptera Anobiidae 

Lasioderma haemorrhoidale  INSECTA Coleoptera Anobiidae 

Lasioderma redtenbacheri  INSECTA Coleoptera Anobiidae 

Microbgrema emarginatum  INSECTA Coleoptera Anobiidae 

Ptinus (Bruchoptinus) palliatus  INSECTA Coleoptera Anobiidae 

Ptinus (Cyphoderes) bidens INSECTA Coleoptera Anobiidae 

Ptinus fur  INSECTA Coleoptera Anobiidae 

Ptinus pilosus  INSECTA Coleoptera Anobiidae 

Stegobium paniceum  INSECTA Coleoptera Anobiidae 

Monotoma diecki  INSECTA Coleoptera Monotomidae 

Afrogethes planiusculus  INSECTA Coleoptera Nitidulidae 

Brachypterolus antirrhini  INSECTA Coleoptera Nitidulidae 

Brassicogethes aeneus  INSECTA Coleoptera Nitidulidae 

Epuraea terminalis  INSECTA Coleoptera Nitidulidae 

Genistogethes erichsoni  INSECTA Coleoptera Nitidulidae 

Acanthogethes fuscus INSECTA Coleoptera Nitidulidae 

Thymogethes exilis  INSECTA Coleoptera Nitidulidae 

Xerogethes rotundicolis  INSECTA Coleoptera Nitidulidae 

Silvanoprus fagi INSECTA Coleoptera Silvanidae 

Cryptophagus saginatus  INSECTA Coleoptera Cryptophagidae 

Cryptophagus subfumatus  INSECTA Coleoptera Cryptophagidae 

Diplocoelus fagi INSECTA Coleoptera Cryptophagidae 

Micrambe abietis  INSECTA Coleoptera Cryptophagidae 

Micrambe vini INSECTA Coleoptera Cryptophagidae 

Olibrus affinis  INSECTA Coleoptera Phalacridae 

Olibrus liquidus  INSECTA Coleoptera Phalacridae 

Olibrus pigmaeus  INSECTA Coleoptera Phalacridae 

Stibus testaceus  INSECTA Coleoptera Phalacridae 

Cartodere (Aridius) nodifer  INSECTA Coleoptera Latriididae 

Melanophthalma transversalis  INSECTA Coleoptera Latriididae 

Adalia (Adalia) decempunctata  INSECTA Coleoptera Coccinellidae 

Adalia (Adalia) bipunctata INSECTA Coleoptera Coccinellidae 

Chilocorus bipustulatus  INSECTA Coleoptera Coccinellidae 

Clitostethus arcuatus  INSECTA Coleoptera Coccinellidae 
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Coccinella septempunctata  

 

INSECTA 

 

Coleoptera 

 

Coccinellidae 

Exochomus nigromaculatus  INSECTA Coleoptera Coccinellidae 

Hippodamia (Adonia) variegata  INSECTA Coleoptera Coccinellidae 

Hyperaspis reppensis  INSECTA Coleoptera Coccinellidae 

Myrrha (Myrrha) octodecimguttata INSECTA Coleoptera Coccinellidae 

Oenopia doublieri INSECTA Coleoptera Coccinellidae 

Oenopia lyncea  INSECTA Coleoptera Coccinellidae 

Rhizobius chrysomeloides  INSECTA Coleoptera Coccinellidae 

Scymnus (Parapullus) abietis  INSECTA Coleoptera Coccinellidae 

Scymnus (Pullus) subvillosus  INSECTA Coleoptera Coccinellidae 

Scymnus (Pullus) suturalis  INSECTA Coleoptera Coccinellidae 

Scymnus (Scymnus) frontalis INSECTA Coleoptera Coccinellidae 

Scymnus (Scymnus) interruptus  INSECTA Coleoptera Coccinellidae 

Stethorus punctillum  INSECTA Coleoptera Coccinellidae 

Subcoccinella vigintiquatuorpunctata  INSECTA Coleoptera Coccinellidae 

Thittaspis sedecimpunctata  INSECTA Coleoptera Coccinellidae 

Litargus connexus  INSECTA Coleoptera Mycetophagidae 

Typhaea stercorea  INSECTA Coleoptera Mycetophagidae 

Cordicomus instabills  INSECTA Coleoptera Anthicidae 

Hirticomus quadriguttatus  INSECTA Coleoptera Anthicidae 

Anthicus sp. INSECTA Coleoptera Anthicidae 

Endomia tenuicollis  INSECTA Coleoptera Anthicidae 

Anaspis (Silaria) brunnipes  INSECTA Coleoptera Scraptidae 

Anaspis (Silaria) quadrimaculata  INSECTA Coleoptera Scraptidae 

Anaspis (Silaria) varians  INSECTA Coleoptera Scraptidae 

Anaspis melanopa  INSECTA Coleoptera Scraptidae 

Anaspis pulicaria  INSECTA Coleoptera Scraptidae 

Anaspis ruficollis  INSECTA Coleoptera Scraptidae 

Scraptia dubia INSECTA Coleoptera Scraptidae 

Iberomorda sulcicauda INSECTA Coleoptera Mordellidae 

Medimorda bipunctata  INSECTA Coleoptera Mordellidae 

Mordellistena brevicauda  INSECTA Coleoptera Mordellidae 

Mordellistena confinis  INSECTA Coleoptera Mordellidae 

Mordellistena episternalis  INSECTA Coleoptera Mordellidae 

Mordellistena micans INSECTA Coleoptera Mordellidae 

Mordellistena neuwaldeggiana  INSECTA Coleoptera Mordellidae 

Mordelochroa humerosa  INSECTA Coleoptera Mordellidae 

Stenalia brunneipennis  INSECTA Coleoptera Mordellidae 
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Cerocoma (Metacerocoma) schreberi 

 

INSECTA 

 

Coleoptera 

 

Meloidae 

Meloe (Eurymeloe) rugosus  INSECTA Coleoptera Meloidae 

Mylabris quadripunctata  INSECTA Coleoptera Meloidae 

Oenas afer  INSECTA Coleoptera Meloidae 

Zonitis immaculata INSECTA Coleoptera Meloidae 

Anogcodes seladonius seladonius INSECTA Coleoptera Oedemeridae 

Oedemera barbara  INSECTA Coleoptera Oedemeridae 

Oedemera flavipes  INSECTA Coleoptera Oedemeridae 

Oedemera lurida  INSECTA Coleoptera Oedemeridae 

Oedemera nobilis  INSECTA Coleoptera Oedemeridae 

Oedemera simplex INSECTA Coleoptera Oedemeridae 

Oedemera (Oncomera) marmorata  INSECTA Coleoptera Oedemeridae 

Mycterus curculioides  INSECTA Coleoptera Salpingidae 

Belopus elongatus  INSECTA Coleoptera Tenebrionidae 

Blaps gigas  INSECTA Coleoptera Tenebrionidae 

Cossyphus hoffmanseggi  INSECTA Coleoptera Tenebrionidae 

Crypticus gibbulus  INSECTA Coleoptera Tenebrionidae 

Dendarius piceus INSECTA Coleoptera Tenebrionidae 

Erodius tibialis  INSECTA Coleoptera Tenebrionidae 

Gonocephalum sp. INSECTA Coleoptera Tenebrionidae 

Isomira estrellana  INSECTA Coleoptera Tenebrionidae 

Isomira hispanica  INSECTA Coleoptera Tenebrionidae 

Lagria grenieri  INSECTA Coleoptera Tenebrionidae 

Lagria hirta INSECTA Coleoptera Tenebrionidae 

Heliotaurus ruficollis  INSECTA Coleoptera Tenebrionidae 

Oochrotus unicolor INSECTA Coleoptera Tenebrionidae 

Scaurus punctatus  INSECTA Coleoptera Tenebrionidae 

Stenohelops montanus  INSECTA Coleoptera Tenebrionidae 

Tentyria curculionoides  INSECTA Coleoptera Tenebrionidae 

Tribolium ferrugineum INSECTA Coleoptera Tenebrionidae 

Zophosis minuta  INSECTA Coleoptera Tenebrionidae 

Agapanthia annularis  INSECTA Coleoptera Cerambycidae 

Agapanthia cardul  INSECTA Coleoptera Cerambycidae 

Agapanthia irrorata  INSECTA Coleoptera Cerambycidae 

Calamobius fillum  INSECTA Coleoptera Cerambycidae 

Cartallum ebulinum  INSECTA Coleoptera Cerambycidae 

Cerambyx welensii  INSECTA Coleoptera Cerambycidae 

Chlorophorus trifasciatus  INSECTA Coleoptera Cerambycidae 
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Clytus rharmni  

 

INSECTA 

 

Coleoptera 

 

Cerambycidae 

Ergates faber  INSECTA Coleoptera Cerambycidae 

Iberodorcadium lusitanicum (EP) INSECTA Coleoptera Cerambycidae 

Hylotrupes bajulus  INSECTA Coleoptera Cerambycidae 

Nustera distigma  INSECTA Coleoptera Cerambycidae 

Phytoecia coerulea  INSECTA Coleoptera Cerambycidae 

Phytoecia icterica  INSECTA Coleoptera Cerambycidae 

Phytoecia virgula  INSECTA Coleoptera Cerambycidae 

Smaragdina (Smaragdina) rufimana  INSECTA Coleoptera Cerambycidae 

Prionus coriarius INSECTA Coleoptera Cerambycidae 

Stenopterus mauritanicus  INSECTA Coleoptera Cerambycidae 

Vesperus conicicollis  INSECTA Coleoptera Cerambycidae 

Altica brevicollis  INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Altica oleracea  INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Aphthona euphorbiae  INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Arrhaenocoela lineata  INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Bruchidius biguttatus  INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Bruchidius foveolatus  INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Bruchidius jocosus  INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Bruchidius murinus  INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Bruchidius pigmaeus  INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Bruchus rufimanus  INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Cassida (Dolichocassida) pusilla  INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Chrysolina (Melasomoptera) lutea  INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Chrysolina bankii  INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Chrysomela sp. INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Colaspidea metallica  INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Coptocephala rubicunda  INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Coptocephala unicolor  INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Cryptocephalus (Burlinius) pigmaeus  INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Cryptocephalus (Burlinius) querceti  INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Cryptocephalus rugicollis INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Cryptocephalus tristigma  INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Cyrtonus scuteliatus  INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Dicladispa testacea  INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Exosoma lusitanicum  INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Labidostomis (Chlorostola) hordei  INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Labidostornis lusitanica  INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 
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Lachnaea tristigma 

 

INSECTA 

 

Coleoptera 

 

Chrysomelidae 

Lachnaia cilyndrica  INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Lachnaia hirta  INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Longitarsus rutilus  INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Oedionychus cinctus  INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Oulema melanopus  INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Pachnephorus (Pachnephorus) cylindricus  INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Pachybrachis (Clorobrachys) azureus  INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Phyllotreta nodicornis  INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Phyllotreta undulata  INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Podagrica fuscicornis  INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Psylliodes attenuatus  INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Psylliodes marcidus  INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Smaragdina concolor  INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Smaragdina salicina  INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Spermophagus sericeus  INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Spermophagus variolosopunctatus  INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Sphaeroderma rubidum INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Stylosomus (Stylomicrus) minutissimus INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Timarcha (Timarchostoma) trapezicollis  INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Tituboea biguttata  INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Tituboea sexmaculata  INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Xanthogaleruca luteola  INSECTA Coleoptera Chrysomelidae 

Apion frumentarium  INSECTA Coleoptera Apionidae 

Apion haematodes  INSECTA Coleoptera Apionidae 

Aspidapion (Aspidapion) radiolus  INSECTA Coleoptera Apionidae 

Eutrichapion (Cnemapion) vorax  INSECTA Coleoptera Apionidae 

Eutrichapion (Eutrichapion) mystriophorum  INSECTA Coleoptera Apionidae 

Holotrichapion (Legaricapion) gracilicolle  INSECTA Coleoptera Apionidae 

Kalcapion semivittatum INSECTA Coleoptera Apionidae 

Malvapion malvae  INSECTA Coleoptera Apionidae 

Oxystoma pomonae  INSECTA Coleoptera Apionidae 

Phrissotrichum tubiferum  INSECTA Coleoptera Apionidae 

Protapion nigritarse INSECTA Coleoptera Apionidae 

Protopirapion atratulum  INSECTA Coleoptera Apionidae 

Stenopterapion (Stenopterapion) tenue INSECTA Coleoptera Apionidae 

Baris sp. INSECTA Coleoptera Curculionidae 

Brachicerus barbarus  INSECTA Coleoptera Curculionidae 
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Brachyderes sp. 

 

INSECTA 

 

Coleoptera 

 

Curculionidae 

Brachytemnus porcatus  INSECTA Coleoptera Curculionidae 

Ceuthorhyncus sp. INSECTA Coleoptera Curculionidae 

Cionus hortulanus  INSECTA Coleoptera Curculionidae 

Cneorhinus serranoi (EP) INSECTA Coleoptera Curculionidae 

Coeliodes  transvesealbofasciatus  INSECTA Coleoptera Curculionidae 

Curculium glandium  INSECTA Coleoptera Curculionidae 

Curculium pellitus INSECTA Coleoptera Curculionidae 

Cycloderes sp. INSECTA Coleoptera Curculionidae 

Dieckmanniellus nitidulus  INSECTA Coleoptera Curculionidae 

Larinus (Larinus) cynarae  INSECTA Coleoptera Curculionidae 

Larinus (Phyllonomeus) turbinatus  INSECTA Coleoptera Curculionidae 

Lixus (Dilixellus) pulverulentus INSECTA Coleoptera Curculionidae 

Lixus (Epimeces) cardui  INSECTA Coleoptera Curculionidae 

Lixus (Eulixus) iridis  INSECTA Coleoptera Curculionidae 

Nanomimus hemisphaericus  INSECTA Coleoptera Curculionidae 

Neocoenorrhinus aeneovirens  INSECTA Coleoptera Curculionidae 

Orchestes (Orchestes) avellanae  INSECTA Coleoptera Curculionidae 

Orchestes (Orchestes) erythropus INSECTA Coleoptera Curculionidae 

Orchestes (Orchestes) irroratus  INSECTA Coleoptera Curculionidae 

Orchestes (Orchestes) pilosus INSECTA Coleoptera Curculionidae 

Orthotomicus erosus  INSECTA Coleoptera Curculionidae 

Pachyrhinus sp. INSECTA Coleoptera Curculionidae 

Phloeotribus scarabaeoides scarabaeoides  INSECTA Coleoptera Curculionidae 

Polydrusus (Chaerodrys) setifrons  INSECTA Coleoptera Curculionidae 

Polydrusus (Chomatocryptus) xanthopus INSECTA Coleoptera Curculionidae 

Polydrusus (Eurodrusus) chrysomela  INSECTA Coleoptera Curculionidae 

Polydrusus (Eurodrusus) confluens  INSECTA Coleoptera Curculionidae 

Pseudorchestes cinereus  INSECTA Coleoptera Curculionidae 

Scolytus rugulosus  INSECTA Coleoptera Curculionidae 

Scolytus scolytus  INSECTA Coleoptera Curculionidae 

Sibinia sp. INSECTA Coleoptera Curculionidae 

Sitona (Charagmus) griseus  INSECTA Coleoptera Curculionidae 

Sitona (Sitona) lineatus INSECTA Coleoptera Curculionidae 

Attelabus (Attelabus) nitens  INSECTA Coleoptera Attelabidae 

Lasiorhynchites (Coccygorrhynchites) sericeus  INSECTA Coleoptera Rhynchitidae 

Lasiorhynchites (Stenorhynchites) coeruleocephalus  INSECTA Coleoptera Rhynchitidae 
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ANEXO VI. Lista de espécies, Classes (Insecta), Ordens (Lepidoptera) e respectivas 

Familias, da Arrábida-Espichel, são igualmente referenciadas algumas espécies, no caso de 

se tratar de espécies raras (raro), localmente extintas (LEx) e endemismos ibéricos (EI). 

Espécie Classe ORDEM Familias 

Carcharodus tripolinus INSECTA Lepidoptera Hesperiidae 

Muschampia proto INSECTA Lepidoptera Hesperiidae 

Spialia sertorius INSECTA Lepidoptera Hesperiidae 

Thymelicus acteon INSECTA Lepidoptera Hesperiidae 

Thymelicus sylvestris INSECTA Lepidoptera Hesperiidae 

Iphiclides feisthamelii INSECTA Lepidoptera Papilionidae 

Papilio machaon INSECTA Lepidoptera Papilionidae 

Zerynthia rumina INSECTA Lepidoptera Papilionidae 

Anthocharis cardamines INSECTA Lepidoptera Pieridae 

Anthocharis euphenoides (LEx) INSECTA Lepidoptera Pieridae 

Colias croceus INSECTA Lepidoptera Pieridae 

Euchloe belemia INSECTA Lepidoptera Pieridae 

Euchloe crameri INSECTA Lepidoptera Pieridae 

Euchloe tagis (raro) INSECTA Lepidoptera Pieridae 

Gonepteryx cleopatra INSECTA Lepidoptera Pieridae 

Gonepteryx rhamni INSECTA Lepidoptera Pieridae 

Leptidea sinapis INSECTA Lepidoptera Pieridae 

Pieris brassicae INSECTA Lepidoptera Pieridae 

Pieris napi INSECTA Lepidoptera Pieridae 

Pieris rapae INSECTA Lepidoptera Pieridae 

Pontia daplidice INSECTA Lepidoptera Pieridae 

Aricia cramera  INSECTA Lepidoptera Lycaenidae 

Callophrys avis INSECTA Lepidoptera Lycaenidae 

Callophrys rubi INSECTA Lepidoptera Lycaenidae 

Celastrina argiolus INSECTA Lepidoptera Lycaenidae 

Cupido lorquinii INSECTA Lepidoptera Lycaenidae 

Cupido minimus (raro) INSECTA Lepidoptera Lycaenidae 

Glaucopsyche melanops INSECTA Lepidoptera Lycaenidae 

Laeosopis roboris INSECTA Lepidoptera Lycaenidae 

Lampides boeticus INSECTA Lepidoptera Lycaenidae 

Leptotes pirithous INSECTA Lepidoptera Lycaenidae 

Lycaena phlaeas INSECTA Lepidoptera Lycaenidae 
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Neozephyrus quercus INSECTA Lepidoptera Lycaenidae 

Polyommatus bellargus INSECTA Lepidoptera Lycaenidae 

Polyommatus icarus INSECTA Lepidoptera Lycaenidae 

Pseudophilotes abencerragus INSECTA Lepidoptera Lycaenidae 

Pseudophilotes panoptes (EI) INSECTA Lepidoptera Lycaenidae 

Satyrium esculi INSECTA Lepidoptera Lycaenidae 

Satyrium ilicis INSECTA Lepidoptera Lycaenidae 

Satyrium spini INSECTA Lepidoptera Lycaenidae 

Tomares ballus INSECTA Lepidoptera Lycaenidae 

Zizeeria knysna INSECTA Lepidoptera Lycaenidae 

Argynnis pandora INSECTA Lepidoptera Nymphalidae 

Charaxes jasius INSECTA Lepidoptera Nymphalidae 

Euphydryas aurinia INSECTA Lepidoptera Nymphalidae 

Melitaea didyma (raro) INSECTA Lepidoptera Nymphalidae 

Nymphalis polychloros INSECTA Lepidoptera Nymphalidae 

Vanessa atalanta INSECTA Lepidoptera Nymphalidae 

Vanessa cardui INSECTA Lepidoptera Nymphalidae 

Coenonympha dorus INSECTA Lepidoptera Satyrinae 

Coenonympha pamphilus INSECTA Lepidoptera Satyrinae 

Hipparchia fidia INSECTA Lepidoptera Satyrinae 

Hipparchia statilinus INSECTA Lepidoptera Satyrinae 

Lasiommata maera (raro) INSECTA Lepidoptera Satyrinae 

Lasiommata megera INSECTA Lepidoptera Satyrinae 

Maniola jurtina INSECTA Lepidoptera Satyrinae 

Melanargia ines INSECTA Lepidoptera Satyrinae 

Melanargia occitanica INSECTA Lepidoptera Satyrinae 

Pararge aegeria INSECTA Lepidoptera Satyrinae 

Pyronia bathseba INSECTA Lepidoptera Satyrinae 

Pyronia cecilia INSECTA Lepidoptera Satyrinae 

Pyronia tithonus INSECTA Lepidoptera Satyrinae 
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ANEXO VII. Lista de espécies, Classe (Insecta), das Ordens (Hymenoptera e Hemiptera) e 

respectivas SubFamilias da serra, da Arrábida-Espichel. 

ESPÉCIE CLASSE ORDEM SUBFAMILIA 

Aphaenogaster dulcinea INSECTA Hymenoptera Myrmicinae 

A.gibbosa INSECTA Hymenoptera Myrmicinae 

A. iberica INSECTA Hymenoptera Myrmicinae 

A.senilis  INSECTA Hymenoptera Myrmicinae 

Crematogaster auberti INSECTA Hymenoptera Myrmicinae 

C. scutellaris INSECTA Hymenoptera Myrmicinae 

C.sordidula  INSECTA Hymenoptera Myrmicinae 

Goniomma hispanicum INSECTA Hymenoptera Myrmicinae 

G. kugleri INSECTA Hymenoptera Myrmicinae 

Messor barbarus INSECTA Hymenoptera Myrmicinae 

M. bouvieri INSECTA Hymenoptera Myrmicinae 

M. capitatus  INSECTA Hymenoptera Myrmicinae 

M. structor INSECTA Hymenoptera Myrmicinae 

Myrmecina graminicola INSECTA Hymenoptera Myrmicinae 

Myrmica aloba INSECTA Hymenoptera Myrmicinae 

Oxyopomyrmex saulcyi INSECTA Hymenoptera Myrmicinae 

Pheidole pallidula INSECTA Hymenoptera Myrmicinae 

Solenopsis sp. INSECTA Hymenoptera Myrmicinae 

Temnothorax pardoi INSECTA Hymenoptera Myrmicinae 

T. parvulus INSECTA Hymenoptera Myrmicinae 

T. rabaudi INSECTA Hymenoptera Myrmicinae 

T. racovitzae INSECTA Hymenoptera Myrmicinae 

T recedens INSECTA Hymenoptera Myrmicinae 

T. specularis INSECTA Hymenoptera Myrmicinae 

T. unifasciatus INSECTA Hymenoptera Myrmicinae 

Tetramorium caespitum INSECTA Hymenoptera Myrmicinae 

T. hispanicum INSECTA Hymenoptera Myrmicinae 

T. semilaeve  INSECTA Hymenoptera Myrmicinae 

Linepithema humile INSECTA Hymenoptera Dolichoderinae 

Tapinoma madeirense INSECTA Hymenoptera Dolichoderinae 

T. nigerrimum INSECTA Hymenoptera Dolichoderinae 

Camponotus cruentatus INSECTA Hymenoptera Formicinae 

C. fallax INSECTA Hymenoptera Formicinae 
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C. figaro  INSECTA Hymenoptera Formicinae 

C. lateralis INSECTA Hymenoptera Formicinae 

C. micans INSECTA Hymenoptera Formicinae 

C. pilicornis  INSECTA Hymenoptera Formicinae 

C. sylvaticus INSECTA Hymenoptera Formicinae 

C. vagus INSECTA Hymenoptera Formicinae 

Cataglyphis ibericus INSECTA Hymenoptera Formicinae 

Formica cunicularia INSECTA Hymenoptera Formicinae 

F. fusca INSECTA Hymenoptera Formicinae 

F.subrufa  INSECTA Hymenoptera Formicinae 

Lasius grandis INSECTA Hymenoptera Formicinae 

Plagiolepis pygmaea INSECTA Hymenoptera Formicinae 

P. schmitzii INSECTA Hymenoptera Formicinae 

Eurytoma jaltica INSECTA Hymenoptera Eurytomidae 

Eurytoma fumipennis INSECTA Hymenoptera Eurytomidae 

    

Acalypta heteropepla INSECTA Hemiptera Tingidae 

Campylosteira serena INSECTA Hemiptera Tingidae 

Kalama fuentei INSECTA Hemiptera Tingidae 

Tingis marrubii INSECTA Hemiptera Tingidae 
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ANEXO VIII. Lista de espécies, e respectivas Classes, Ordens e Familias de vertebrados terrestres da serra da Arrábida-Espichel e respectivos habitats de 

ocorrência potencial. Estatuto de Conservação (Est. Con.) Criticamente em Perigo (CR); Em Perigo (EN); Vulnerável (VU). São igualmente referenciadas 

algumas observações, no caso de se tratar de espécies nidificantes (caso das aves) (nid) e endemismos ibéricos (EI). 

 

ESPÉCIE CLASSE ORDEM FAMILIA EST. CON. OBSERV. 
HABITATS 

OCORRÊNCIA 
HABITATS AGRUPADOS 

Pleurodeles waltl AMPHIBIA Caudata Salamandridae LC  turf, mont. sobr, acu acu, mont, mat, aberN 

Salamandra salamandra AMPHIBIA Caudata Salamandridae LC  mont, sobr, carr, carv mont, mat 

Triturus boscai AMPHIBIA Caudata Salamandridae LC EI 

mont, sobr, carr, 

carv, agr, turf, gram, 

acu 

mont, mat, agr, aberN, 

acu 

Triturus marmoratus AMPHIBIA Caudata Salamandridae LC  turf, mont. sobr, acu aberN, mont, acu 

Pelobates cultripes AMPHIBIA Caudata Pelobatidae LC  ms, vd, past, turf mat, agr, aberN 

Pelodytes spp AMPHIBIA Caudata Pelodytidae NE  

ma, art, ms, em, carr, 

carv, vd, zim, mont, 

sobr, past mat, mont, agr, art 

Alytes obstetricans AMPHIBIA Caudata Discoglossidae LC  

mont, sobr, past, agr, 

turf mont, aberN, agr, mat 

Discoglossus galganoi AMPHIBIA Caudata Discoglossidae NT EI 

mont, sobr, past, agr, 

turf mont, agr, mat, aberN 

Bufo bufo AMPHIBIA Caudata Bufonidae LC  

ma, art, ms, em, carr, 

carv, vd, zim, mont, 

sobr, past, turf 

mat, art, mont, agr, 

aberN 

Bufo calamita AMPHIBIA Caudata Bufonidae LC  

ma, art, ms, em, carr, 

carv, vd, zim, mont, 

sobr, past, turf 

mat, art, aberN, mont, 

agr 

Hyla arborea AMPHIBIA Caudata Hylidae LC  turf, rib, acu aberN, rib, acu 
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Rana perezi AMPHIBIA Caudata Ranidae LC  rib, barr, acu rib, acu 

Mauremys leprosa REPTILIA Testudines Emydidae LC  rib, barr, acu rib, acu 

Tarentola mauritanica REPTILIA Sauria Gekkonidae LC  art, sobr, esc, mont art, esc, mont, mat 

Acanthodactylus erythrurus REPTILIA Sauria Lacertidae NT  carr, carv, sobr mat 

Lacerta lepida REPTILIA Sauria Lacertidae LC  

sobr, mont, pom, 

pins, art, mos 

mat, mont, agr, art, 

Pin+euc 

Podarcis hispanica REPTILIA Sauria Lacertidae LC    

Psammodromus algirus REPTILIA Sauria Lacertidae LC  

carr, carv, sobr, pins, 

ms, zim mat 

Psammodromus hispanicus REPTILIA Sauria Lacertidae LC  mos, past, pin, mont agr, pin+euc, mont 

Chalcides bedriagai REPTILIA Sauria Scincidae LC         EI 

ma, ms, carr, carv, 

mos, sobr mat 

Chalcides striatus REPTILIA Sauria Scincidae LC  

past, sobr, carr, carv, 

mont agr, mat, mont 

Blanus cinereus REPTILIA Sauria Amphisbaenidae LC  

ma, carr, carv, mos, 

sobr agr, mat, mont 

Coluber hippocrepis REPTILIA Sauria Colubridae LC  

ma, art, ms, vd, mos, 

pom, pin, pins, mont mat, pin+euc, mont, art 

Coronella girondica REPTILIA Sauria Colubridae LC  carr, carv, sobr, zim mat 

Elaphe scalaris REPTILIA Sauria Colubridae LC  

mont, carr, sobr, 

past, mos mont, agr, mat 

Macroprotodon cucullatus REPTILIA Sauria Colubridae LC  art, mos, past art, agr 

Natrix maura REPTILIA Sauria Colubridae LC  acu, rib, barr acu, rib 

Natrix natrix REPTILIA Sauria Colubridae LC  acu, rib, barr acu, rib 
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Malpolon monspessulanus REPTILIA Sauria Colubridae LC  

ma, art, ms, agr, em, 

vd, mont, mos, pin, 

past, pom 

art, mat, agr, mont, 

pin+euc 

Calidris alba AVES Charadriiformes Scolopacidae LC  prai prai 

Calidris alpina AVES Charadriiformes Scolopacidae LC  prai prai 

Lymnocryptes minimus  AVES Charadriiformes Scolopacidae DD  prai prai 

Gallinago gallinago  AVES Charadriiformes Scolopacidae CR/LC  turf aberN 

Scolopax rusticola AVES Charadriiformes Scolopacidae DD  

sobr, pins, mont, 

carv, carr mat, pin+euc, mont 

Arenaria interpres AVES Charadriiformes Scolopacidae LC  prai prai 

Larus melanocephalus  AVES Charadriiformes Laridae LC  esc, Prai esc, prai 

Larus ridibundus  AVES Charadriiformes Laridae LC  esc, Prai esc, prai 

Larus fuscu AVES Charadriiformes Laridae VU/LC  esc, Prai esc, prai 

Larus michahelis AVES Charadriiformes Laridae   esc, Prai esc, prai 

Larus cachinnans  AVES Charadriiformes Laridae LC  esc, Prai esc, prai 

Rissa tridactyla  AVES Charadriiformes Laridae LC  esc, Prai esc, prai 

Sterna sandvicensis AVES Charadriiformes Sternidae NT  prai Prai 

Sterna hirundo  AVES Charadriiformes Sternidae EN  prai Prai 

Sterna albifrons  AVES Charadriiformes Sternidae VU  prai Prai 

Uria aalge  AVES Charadriiformes Alcidae CR/NT  esc esc 

Columba livia  AVES Columbiformes Columbidae DD nid esc, mos, past esc, agr 

Columba palumbus AVES Columbiformes Columbidae LC nid 

past, mont, pin, pa, 

pom agr, mont, pin+euc 
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Streptopelia turtur  AVES Columbiformes Columbidae LC nid 

past, mont, pin, pa, 

pom agr, mont, pin+euc, agr 

Streptopelia decaoto AVES Columbiformes Columbidae LC nid 

past, mont, pin, pa, 

pom, arg, mos agr, mont, pin+euc, art 

Cuculus canorus  AVES Cuculiformes Cuculidae LC nid 

pa, pom, pins, pin, 

mont agr, mont, pin+euc 

Tyto alba  AVES Strigiformes Tytonidae LC nid 

past, agr, mos, mont, 

art agr, mont, art 

Bubo bubo  AVES Strigiformes Strigidae NT nid esc, mont, em, past agr, mont, mat, esc 

Athene noctua  AVES Strigiformes Strigidae LC nid 

past, agr, mos, mont, 

art, pom agr, mont, art 

Strix aluco  AVES Strigiformes Strigidae LC nid mont, pins, sobr mont, mat, pin+euc 

Asio otus  AVES Strigiformes Strigidae DD nid mont, pins, sobr, past mont, mat, pin+euc, agr 

Caprimulgus ruficollis  AVES Caprimulgiformes Caprimulgidae VU nid sobr, vd, pins pin+euc, mat 

Apus apus AVES Apodiformes Apodidae LC nid art Art 

Apus palidus  AVES Apodiformes Apodidae LC nid esc, art esc, art 

Apus melba  AVES Apodiformes Apodidae  nid esc Esc 

Alcedo atthis  AVES Coraciiformes Alcedinidae LC nid acu, rib esc, rib 

Merops apiaster  AVES Coraciiformes Meropidae LC nid agr, mos, past, rib agr, rib 

Upupa epops  AVES Coraciiformes Upupidae LC nid mont, mos, past, pom mont, agr 

Jynx torquilla   AVES Piciformes Picidae DD  pin, pins, sobr, mont pin+euc, mat, mont 

Picus viridis  AVES Piciformes Picidae LC nid pin, pins, sobr, mont pin+euc, mat, mont 

Dendrocopos major  AVES Piciformes Picidae LC nid pin, pins, sobr, mont pin+euc, mat, mont 
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Galerida cristata  

 

AVES 

 

Passeriformes 

 

Alaudidae 

 

LC 

 

nid 

 

past, mos 

 

Agr 

Galerida theklae AVES Passeriformes Alaudidae LC nid past, mos Agr 

Calandrella brachydactyla AVES Passeriformes Alaudidae  nid past, mos Agr 

Lullula arborea  AVES Passeriformes Alaudidae LC nid mont Mont 

Alauda arvensis  AVES Passeriformes Alaudidae LC  past, ma mat, agr 

Ptyonoprogne rupestris  AVES Passeriformes Hirundinidae LC  esc Esc 

Hirundo rustica  AVES Passeriformes Hirundinidae LC nid art Art 

Hirundo daurica  AVES Passeriformes Hirundinidae LC nid art art 

Delichon urbica AVES Passeriformes Hirundinidae LC nid art art 

Anthus campestris  AVES Passeriformes Motacillidae LC  

ma, ms, agr, zim,  

mos, past mat, agr 

Anthus pratensis  AVES Passeriformes Motacillidae LC  past, turf agr, aberN 

Motacilla cinerea  AVES Passeriformes Motacillidae LC  past, agr, mos agr 

Motacilla alba  AVES Passeriformes Motacillidae LC nid agr, mos agr 

Troglodytes troglodytes  AVES Passeriformes Troglodytidae LC nid ma, ms, em, turf aberN, mat 

Prunella modularis  AVES Passeriformes Prunellidae LC  carr, carv, zim, sobr mat 

Prunella collaris  AVES Passeriformes Prunellidae NT  ma, em, esc mat, esc 

Erithacus rubecula  AVES Passeriformes Turdidae LC nid 

carr, carv, zim, sobr, 

mos mat, agr 

Luscinia megarhynchos  AVES Passeriformes Turdidae LC nid carr, carv, sobr, turf mat, aberN 

Luscinia svecica  AVES Passeriformes Turdidae LC  carr, carv, sobr, turf mat, aberN 

Phoenicurus ochruros  AVES Passeriformes Turdidae LC  ma, art, em, esc mat, art, esc 
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Phoenicurus phoenicurus  

 

AVES 

 

Passeriformes 

 

Turdidae 

 

LC 
 

 

carv, zim, mont, sobr 

 

mat, mont 

Saxicola torquata  AVES Passeriformes Turdidae LC nid past agr 

Oenanthe oenanthe  AVES Passeriformes Turdidae LC  past, em agr, mat 

Monticola solitarius  AVES Passeriformes Turdidae LC nid esc esc 

Turdus merula  AVES Passeriformes Turdidae LC nid 

agr, mos, past, sobr, 

pom agr, mat 

Turdus philomelos  AVES Passeriformes Turdidae LC  carr, carv, zim, sobr mat 

Turdus iliacus  AVES Passeriformes Turdidae LC  past, pom, mon agr 

Turdus viscivorus  AVES Passeriformes Turdidae LC  

mon, past, carv, 

pom, sobr agr, mat 

Cettia cetti  AVES Passeriformes Sylviidae LC nid turf aberN 

Cisticola juncidis  AVES Passeriformes Sylviidae LC nid past, turf, vd aberN, agr 

Hippolais polyglotta  AVES Passeriformes Sylviidae LC nid 

agr, mos, past, pom, 

carv, carr, sobr, zim mat, agr 

Sylvia undata  AVES Passeriformes Sylviidae LC nid 

agr, mos, past, pom, 

carv, carr, sobr, zim mat, agr 

Sylvia melanocephala  AVES Passeriformes Sylviidae LC nid 

agr, mos, past, pom, 

carv, carr, sobr, zim mat, agr 

Sylvia communis AVES Passeriformes Sylviidae LC  ma, em, vd mat 

Sylvia borin  AVES Passeriformes Sylviidae VU  pom agr 

Sylvia atricapilla  AVES Passeriformes Sylviidae LC nid pom, mos agr 

Phylloscopus bonelli  AVES Passeriformes Sylviidae LC  

carv, pa, sobr, pin, 

pins mat, pin+euc 
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Phylloscopus ibericus AVES Passeriformes Sylviidae LC nid carv, sobr, carr, zim mat 

Regulus regulus AVES Passeriformes Sylviidae LC  carv, sobr, carr, zim mat 

Regulus ignicapillus  AVES Passeriformes Sylviidae LC nid 

carv, sobr, carr, zim, 

pins pin+euc, mat 

Muscicapa striata  AVES Passeriformes Muscicapidae NT  past, mont, mos, pom mont, agr 

Ficedula hypoleuca AVES Passeriformes Muscicapidae   

sobr, carv, pins, 

mont mont, pin+euc, mat 

Aegithalos caudatus  

 

AVES Passeriformes 

 

Aegythalidae 

 

 

LC nid 

carv, sobr, carr, zim, 

pins 

 

mat, pin+euc 

Parus cristatus  AVES Passeriformes Paridae LC nid 

pins, pin, carv, carr, 

mont, sobr pin+euc, mont, mat 

Parus caeruleus  AVES Passeriformes Paridae LC nid pins, carv, carr, zim pin+euc, mat 

Parus major  AVES Passeriformes Paridae LC nid 

 mos, pom, carv, 

carr, sobr, zim mat, agr 

Sitta europaea  AVES Passeriformes Sittidae LC nid mont, sobr mont, mat 

Certhia brachydactyla  AVES Passeriformes Certhiidae LC nid 

mont, sobr, pin, pins, 

pom mont, mat, pin+euc, agr 

Oriolus oriolus AVES Passeriformes Oriolidae LC nid pom, mont, sobr mont, agr, mat 

Lanius meridionalis AVES Passeriformes Laniidae LC nid mont, pom, agr mont, agr 

Lanius senator  AVES Passeriformes Laniidae NT nid mont, pom, agr mont, agr 

Garrulus glandarius  AVES Passeriformes Corvidae LC nid 

mont, sobr, pin, pins, 

pom, mos mont, pin+euc, mat, agr 

Cyanopica cyana  AVES Passeriformes Corvidae LC nid 

mont, sobr, pin, pins, 

pom, carv, pa mont, pin+euc, mat, agr 
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Corvus corone AVES Passeriformes Corvidae LC nid 

agr, past, pin, pom, 

mos, mont pin+euc, agr, mont 

Sturnus vulgaris  AVES Passeriformes Sturnidae LC  

agr, past, pin, pom, 

mos, mont pin+euc, agr, mont 

Sturnus unicolor  AVES Passeriformes Sturnidae LC nid past, agr, pom agr 

Passer domesticus  AVES Passeriformes Passeridae LC nid past, agr, pom, art agr, art 

Passer montanus  AVES Passeriformes Fringillidae LC nid past, agr, pom, art agr, art 

Fringilla coelebs  

 

AVES Passeriformes Fringillidae LC 

 

nid 

 

mont, pa, sobr, pin, 

pins, pom 

 

mont, pin+euc, mat, agr 

Fringilla montifringilla  AVES Passeriformes Fringillidae DD    

Serinus serinus  AVES Passeriformes Fringillidae LC nid 

mont, agr, pom, past, 

pin, pins, carv, mos 

mont, agr, pin+euc, agr, 

mat 

Carduelis chloris  AVES Passeriformes Fringillidae LC nid 

mont, agr, pom, past, 

pin, pins, pa, mos 

mont, agr, pin+euc, agr, 

mat 

Carduelis carduelis AVES Passeriformes Fringillidae LC nid 

mont, agr, pom, past, 

pin, pins, pa, mos 

mont, agr, pin+euc, agr, 

mat 

Carduelis spinus  AVES Passeriformes Fringillidae LC  pin, pins, pa pin+euc 

Carduelis cannabina  AVES Passeriformes Fringillidae LC nid past, agr, mos agr 

Pyrrhula pyrrhula AVES Passeriformes Fringillidae LC  

pins, carv, zim, pa, 

sobr mat, pin+euc 

Coccothraustes coccothraustes  AVES Passeriformes Fringillidae LC nid mont, sobr, pins pin+euc, mont, mat 

Emberiza cirlus  AVES Passeriformes Emberizidae LC nid mos, sobr, mont, em mont, mat, agr 

Emberiza cia  AVES Passeriformes Emberizidae LC  

mos, sobr, mont, em, 

ma mont, mat, agr 
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Emberiza calandra  AVES Passeriformes Emberizidae LC nid mont, mos, pom, agr mont, agr 

Erinaceus europaeus MAMMALIA Insectivora Erinacidae LC  

mont, agr, carr, carv, 

mos, past, sobr mont, agr, mat 

Talpa occidentalis MAMMALIA Insectivora Talpidae LC EI past, agr, pom agr 

Crocidura russula MAMMALIA Insectivora Soricidae LC  

sobr, pins, pom, mos, 

carr, carv, ma agr, pin+euc, mat 

Suncus etruscus MAMMALIA Insectivora Soricidae LC  

sobr, past, pom, 

mont, mos mont, agr, mat 

Myotis mytacinus MAMMALIA Chiroptera Vespertilionidae DD  

carr, carv, zim, pins, 

sobr, mont mont, mat, esc 

Myotis daubentonii MAMMALIA Chiroptera Vespertilionidae LC  

carr, carv, zim, pins, 

sobr, mont mont, mat, esc 

Myotis nattereri MAMMALIA Chiroptera Vespertilionidae VU  mos, past, rib agr, rib, esc 

Myotis myotis MAMMALIA Chiroptera Vespertilionidae VU  

carr, carv, zim, pins, 

sobr, mont mont, mat, pin+euc, esc 

Pipistrellus pipistrellus MAMMALIA Chiroptera Vespertilionidae LC  

pin, pins, pom, carv, 

sobr, carr, zim, mont mont, mat, pin+euc, esc 

Eptesicus serotinus MAMMALIA Chiroptera Vespertilionidae LC  

pin, pins, pom, carv, 

sobr, carr, zim mat, pin+euc, agr, esc 

Bardastella barbastellus MAMMALIA Chiroptera Vespertilionidae DD  

carr, carv, zim, pins, 

sobr, mont mont, pin+euc, mat 

Miniopterus schreibersii MAMMALIA Chiroptera Miniopteridae VU  past, agr, rib agr, rib, esc 

Tadarida teniotis MAMMALIA Chiroptera Molossidae DD  

agr, past, mos, pin, 

pom, gram, rib 

agr, aberN, rib, 

pin+euc, esc 
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Rhinolophus euryale MAMMALIA Chiroptera Rhinolophidae CR  

carr, carv, zim, pins, 

sobr mat, esc 

Rhinolophus ferrumequinum MAMMALIA Chiroptera Rhinolophidae VU  

carr, carv, zim, pins, 

sobr mat, esc 

Rhinolophus hipposideros MAMMALIA Chiroptera Rhinolophidae VU  

carr, carv, zim, pins, 

sobr mat, esc 

Rhinolophus mehelyi MAMMALIA Chiroptera Rhinolophidae CR  

carr, carv, zim, pins, 

sobr mat, esc 

Oryctolagus cuniculus MAMMALIA Lapomorpha Leporidae NT  

mos, ms, agr, pins, 

past agr, mat, pin+euc 

Lepus granatensis MAMMALIA Lapomorpha Leporidae LC  past, mont, pom mont, agr 

Microtus lusitanicus MAMMALIA Rodentia Muridae LC  past, pom, agr agr 

Microtus duodecimcostatus MAMMALIA Rodentia Muridae LC  past, pom, agr agr 

Apodemus sylvaticis MAMMALIA Rodentia Muridae LC  

mont, sobr, pins, 

carr, carv, em, ms, 

ma mont, mat, pin+euc 

Mus domesticus MAMMALIA Rodentia Muridae LC  agr, art agr, art 

Mus spretus MAMMALIA Rodentia Muridae LC  

past, mont, sobr, 

pom, agr, ma agr, mont, mat 

Rattus rattus MAMMALIA Rodentia Muridae LC  

past, mont, sobr, 

pom, agr, ma agr, mont, mat 

Rattus norvegicus MAMMALIA Rodentia Muridae NA  past, art, agr, pom agr, art 

Vulpes vulpes MAMMALIA Carnivora Canidae LC  

ma, ms, em, carr, 

carv, zim, mont, 

mos, past, pins, sobr mat, pin+euc, agr, art 
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Mustela nivalis MAMMALIA Carnivora Mustelidae LC  

ma, art, ms, em,  

carv, zim, past, pins, 

sobr, pom, agr mat, art, pin+euc, agr 

Mustela putorius MAMMALIA Carnivora Mustelidae DD  

ma, ms, em,  carv, 

zim, mont, past, pins, 

sobr, turf, rib 

mat, mont, aberN, rib, 

pin+euc, agr 

Meles meles MAMMALIA Carnivora Mustelidae LC  

ma, ms, em, carr, 

carv, zim, mont, 

mos, past, pins, sobr mat, mont, pin+euc, agr 

Lutra lutra MAMMALIA Carnivora Mustelidae LC  rib, acu, barr rib, acu 

Herpestes ichneumon MAMMALIA Carnivora Herpestidae 

 

LC  

ma, ms, em, carr, 

carv, zim, mont, 

mos, past, pins, sobr 

 

mont, mat, pin+euc 

Genetta genetta MAMMALIA Carnivora Viverridae LC  

ma, ms, em, carr, 

carv, zim, mont, 

mos,  sobr, esc agr, esc, mat, mont 

Felis silvestris MAMMALIA Carnivora Felidae VU  

ma, ms, em, carr, 

carv, zim, mont, 

mos, past, pins, sobr mat, mont, agr, pin+euc 


