Habitats

Habitats do Parque Natural do Alvão.

Paisagem (®Henrique Pereira).

As espécies animais e vegetais características do Parque Natural do Alvão, são aquelas que
estão intimamente ligadas com os condicionalismos de montanha e que a ela se têm
adaptado durante a sua evolução.
A existência de habitats propícios e uma intervenção humana pouco significativa, até agora
relativamente inócua para o ambiente, criaram as condições favoráveis para a existência de
um potencial de biodiversidade elevado, numa Área Protegida de pequenas dimensões.
Habitats naturais segundo o Plano de Ordenamento do Parque Natural do Alvão.
Nota: c om * estão assinalados os Habitats prioritários

3 Habitats de água doce
32 Águas correntes – troços de cursos de água com dinâmica natural e seminatural (leitos
pequenos, médios e grandes), em que a qualidade da água não sofre mudanças
significativas
3260 [PDF 322 KB] Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação da
Ranunculion fluitantis e da Callitricho-Batrachion. Vegetação flutuante de ranúnculos
dos cursos de água submontanhosos e de planície.
3290 [PDF 270 KB] Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo-Agrostidion.
4 Charnecas e matos das zonas temperadas
4020 [PDF 287 KB] Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica
tetralix *
4030 [PDF 464 KB] Charnecas secas europeias. Urzais secos no sub-tipo dos urzais IberoAtlânticos de Erica-Ulex-Cistus.
4090 [PDF 210 KB] Charnecas oromediterrânicas endémicas com giestas espinhosas
5 Matos esclerófilos
52 Matagais arborescentes mediterrânicos
5230 [PDF 506 KB] Matagais arborescentes de Laurus nobilis *
6 Formações herbáceas naturais e seminaturais
62 Formações herbáceas secas seminaturais e fácies arbustivas
6220 [PDF 392 KB] Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea
6230 [PDF 322 KB] Formações herbáceas de Nardus, ricas em espécies, em substratos
siliciosos das zonas montanas (e das zonas submontanas da Europa continental).
64 Pradarias húmidas seminaturais de ervas altas
6420 [PDF 247 KB] Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da MolinioHoloschoenion

6430 [PDF 251 KB] Comunidades de ervas altas higrófilas das orlas basais e dos pisos
montano a alpino
8 Habitats rochosos e grutas
82 Vertentes rochosas com vegetação casmofítica
8220 [PDF 242 KB] Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica
8230 [PDF 285 KB] Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da
Sedo albi-Veronicion dillenii
9 Florestas
91 Florestas da Europa temperada
91B0 [PDF 189 KB] Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia
92 Florestas mediterrânicas caducifólias
9230 [PDF 308 KB] Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica
93 Florestas esclerófilas mediterrânicas
9330 [PDF 311 KB] Florestas de Quercus suber

