


esde Selembro de 2010 e oté Dezembro de 2013
que o Quercus - Associoçôo Nocionol de Conservo-

çôo do Nolurezo estó o desenvolver um proiecto LIFE

Noiurezo (LlFE09 NAT/PT/OO0043), co-finonciodo o 75% pelo
instrumenlo finonceiro LIFE+ do Uniõo Europeio, nos Sítios de
lmportôncio Comunitório (SlC) Serro de Argo, Alvõo,/Morõo e
Serro de Monlemuro. As dreos de intervençõo obrongem sobre-

tudo boldios e oindo olguns lerrenos porticuloÍes, situodos enire
qs oltitudes de 550 (Serro de Argol e 1.340 metros (Serro de
Moniemuro) nos concelhos de Vionq do Costelo, Cominho, Vilo
Pouco de Aguior, Mondim de Bosto, Costro Doire e Resende. A
óreo de intervençôo é de cerco de I ó1 hectores.

Os obietivos do proiecto prendem-se com o definiçõo de umo
metodologio que promovo o restouroçôo e o conservoçõo octivo
de dois Àobitots prioritórios de montonho: urzoistoiois higrólilos

lhobitoi 4020 (*Chornecos húmidos otlônticqs lemperodos de
Erico cilioris e Erico felrolix)l e cervunois [hobitot ó230 (*For-

moções herbóceos de Nordus, ricos em espécies, em subslrotos
siliciosos dqs zonos montonos (e dos zonos submontonos dq
Europo continentol))]. Poro tol, pretende-se oferir quois os melho-
res técnicos de intervençõo, coniugodos ou nôo, que permitem um

incremento do diversidode biológico, compolível com o conservo-

çôo de plontos vosculores endémicos/locolizodos [e.g. Arronho-
Jobos, Genislo berberideo e genciono-dosiurfeiros, Genfiono
pneumononthel e inveriebrodos omeoçodos [e.g. Borbolelo-ozul-
-dos-turfeiros, Phengoris olconl. Tem-se oindo por obiectivo testqr

que periodicidode e intensidode de codo intervençõo promove o

equilíbrio no representoçõo dos dois hobitqts no mosoico, fovo-
rece o diversidode vegetol, o suo resiliêncio (copocidode de rege-

neroçôo) e o suo resistêncio o perturboçôes externos, bem como
ovolior de que formo o posiçõo biogeogróÍico, os corocterísticos
climóticos e os condiçôes ombientois locois (e.g. topogrqfio, lito-

logio, histórico de uso) devem influir no tipo de gestõo o eÍec-

fig.I -Posroreio.
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tuor. O envolvimento e sensibilizoçõo dos comunidodes locois é

Íundomentql poro o sucesso do iniciotivq, pelo que tombém se

estó o ovolior umo metodologio de controtuolizoçôo ossente nos

serviços prestodos pelos proprietórios/gestores à conservoçõo do
biodiversidode.

Os métodos de gestõo o odoptoy'testor compreendem quotro

ocçôes:

1 . A restouroçõo do hidrologio noturol em I00 heclores olro-
vés do restobelecimento do microiopogrofio, do regulorizoçõo
do distribuiçôo de óguo e do podrôo de drenogem oulroro olte-

rodo pelo ocção humono, orientondo o octuoçõo poro o Íovore.
cimento dos hobilols prioritórios.

2. O controlo mecônico e monuol de vegetoçôo orbustivo e

herbóceo em 50 hectores, tendo em vistq melhoror o estodo de
conservoçôo dos áobitofs, ovoliondo os premissos que influen-

ciom o evoluçõo dos comunidodes vegetois.

3. A instoloçõo de 10 Km de vedoções omovíveis e fixos poro
controlor o periodicidode e o intensidqde do postoreio e crior
condições experimenlois poro ovolior o evoluçôo dos dois fiobi-
fofs.

4. A promoçõo do postoreio de percurso em 100 hectores

oirqyés do conlrotuolizoçõo com postores locois, testondo diÍeren"
ies iniensidqdes de intervencõo sobre os ecossistemos.

Os benefícios do proiecto poro os residentes nos lrês síiios dq
rede Noturo 2000, cuio implemenloçôo nõo implico olteroções
significqlivos nos octividodes que desenvolvem, odvém, nomeodo-
mente, do compensoçôo único otribuído oos proprietórioy'gesto-
res dos terrenos, do controtoçôo de sete irqbolhodores duronie 2
onos, do promoçõo do pqstoÍeio extensivo, bem como do morco-

çõo e divulgoçôo de nove percursos interprêiotivos. A promoçõo
do posloreio lem umo componente demonsirotivo, oirovés do quol
se pretende que os postores e os proprietórios de godo seiom
compensodos economicomente, medionte controtos de presloçõo
de sewiços, poro que conlinuem o suo octividode com regros clo-
ros, obieclivos definidos e meios q olingir no componente de con-

fig.2 - Yêdoçõês omôyivê,s.



do noturezq

servoçõo dos hobitols prioriiórios.

Hobitlts prioritúrios o inlervir
. Urzois.roiois higróÍilos (áobiror /tO2O.l

Os urzois+oiois meso-higrófilos e higrófilos, sõo formoções
orbustivos dominodos por urzes, Erico ci/ioris, E. fetrolix, Colluno
vulgoris), toios (gerolmente, UIex minor) e espécies higróÍilos do
género Genisio (G. ongiico, G. berberideq, G. microntho), que
ocorrem em solos permoneniemente húmidos ou que soÍrem um

período de enchorcomento duronte o estoçõo dos chuvos, situ-

odos em óreos côncovos de plonolto (e.g. olvéolos groníticos)
ou fundos de vole. Neste hobitol ocorrem hobituolmente diversqs
gromíneos (e.g. Agrostis hesperico, Nordus stricto), ciperóceos
(e.g. Corex binervis, C. pilulifero), iuncóceos {e.g. Juncus sguorro-
sus) e dicotiledóneos herbóceos (e.9. géneros Cisium, Polygolo,
Pofentillo). A suo obundôncio depende em muilo do perturboçõo
onhópico de codo lerritório (intensidode do postoreio e/ou do
roço), coniudo o queimo outonol com intuilo de crior posiogens,

o drenogem dos óreos mois ologodos e o sobreposloreio consli-
tuem-se como omeoços poro o conservocôo deste hobilol e con-
duzem à suo substituiçõo por cervunois, com os quois tipicomênte
estobelecem mosoicos no orlo dos ecossistemos turfosos.

No octuolidode, o moneio menos intenso e o regressôo do

posloreio nos boldios estôo o incrementor o óreq de ocupoçôo
deste Âobitol. O seu estodo de conservoçôo estó pois dependenle
do moneio e do tipo de uso, emboro o efeito do reduçôo do corgo
postoril nos espoços de montonho tendo o propicior um oumenlo
do óreo de ocupoçõo no curto prozo. A médio e longo prozo, e
tendo em consideroçõo o ousêncio de quolquer geslão e o fortís.
simo regressõo do qctividode postoril, esles espoços podem vir o
sofrer umo progressõo poro molos oltos e bosques. De solienlor
que este Áobifot preslo serviços ecológicos relevontes, nomeodo-
mente no reguloçõo do ciclo do óguo e como refúgio de biodi-
versidode. As orientoções de gestõo preconizodos poro o hobilol
compreendem o interdiçõo do drenogem, o ordenomento do pos-

toreio e o conlrolo dos pedurboções resultontes do Íogo.
. Cervunois (rrobirat ó23O.1

Os cervunois sôo comunidodes de herbóceos perenes e den-
sos, com dominôncio ou presenço obundonle do gromíneo Nor-
dus sÍriclo (cervum), ocomponhodo por um número elevodo de
espécies, dos quois se destocom o Juncus sguorrosus (iunco), o
Potentillo ereclo (tomentilho ou quinqueÍóliol, o Donthonio decum-
bens, o Corex binervis, o Agroslis hesperico e o Gqlium soxotiie

subsp. vivionum. Ocorrem em plonoltos ou no bose de encosios
e plonuros coniíguos, em solos profundos, pobres em nutíienies,
com elevodos teores de motério orgônico, muiio ócidos, enchor,
codos duronte umo porte significotivo do ono e hidricomente com-
pensodos no eslio.

A óreo de ocupocõo dos cervunois estó relocionodo com o
ocçõo humono, contudo este é um fiobitot que octuolmênle estó

em regressôo, em gronde pqrte devido à reduçóo do pressõo de
postoreio (que levo à ocumuloçõo de elevqdos quontidodes dê
biomosso oéreo nôo consumido no finol do Verõo e oo oumenlo
do grou de coberturo do vegetoçõo orbustivo em detrimenlo do
cervunol - Colluno yulgoris, Erico fefrolix e Genisfo onglico) e, em
menor grou, à eutroÍizoçõo dos cervunois. Poro olóm destes ospec-
tos, q destruiçõo físico (e.g. pisoteio, instoloçôo de eslruluros com
fins lurísticos e comerciois, obeduro e olorgomento dê estrodqs e

cominhos, e oindo deposiçôo de resíduos e solinizoçõo) conki-
bui negotivomente poro o monulençôo do hobitot num estqdo de
conservoçõo fovoróvel. Enlre os serviços prestodos pelo cervunol,
reÍiro-se o reguloçõo do ciclo do óguo, o fornecimento de óguo,
o refúgio de biodiversidode e o produçôo de pqsto. A gestõo
deveró ser orientodo poro o promoçôo do postoreio, oumento
do suo pressôo otrovés do uso de cercos, intêrdiçõo do uso de
odubos e correctivos e corte de limpezo mecônico no coso de
invosõo por espécies lenhosos.

Esludos

No ômbito do levontomento do siluoçõo de referêncio e do
monilorizoçôo e ovolioçõo dos ocções concreios, identificou-se
o floro RELAPE (espécies Roros, Endémicos, locolizodos, Ameo-

çqdos ou em Perigo de Extinçôo) e os invertebrodos com olgum
estotuto de omeqço.

. Íloro RELAPE

§ Genisfo berberideo [onge (orronhoJobos): é um endemismo
estrito do porte otlôntico do Norte de Portugol e do Golizo que
esló ousente em zonos interiore§. As suos populoções estôo em
regressõo, sendo o do Serro de Argo o único com umo dimensõo
oPrecióvel.

§ Genisto nicronlho Goméz O*ego: é um endemismo do
Norte do Penínsulo lbérico que estó ousenle no porte orieniol.

§ Genfiono pneumononíre [, (genciono-dos-turfeiros]: ocorre
em gronde porte do Europo, mos em Poriugol oprêsento umo
diskibuiçõo muito locolizodo em motos higrófilos e cervunois nos
zonos otlônticos do ierritório continentol.

§ Serrotulo tinctorio L. subsp. seoonei (Willk.) Loínz: é um
endemismo do Sudoeste europeu, que ocorre em motos higrófilos
ê cêryunois nos zonos oilônticos monlonhosos.

§ Arnico monfono [. subsp. otlonico A. Bolôs {ornico): é um
endemismo do Sudoeste europeu que ocorre de formo locolizodo
em prodos húmidos e turfeiros nos zonos de montonhq. A suo
conservoçôo é de inleresse comunitdrio (Anexo B-V do Directivo
92/43/CEE!.

§ Norcissus bulbocodium [. (compoinhos.omorelos): é um

endemismo do Sudoesie europeu de distribuiçõo olorgodo. A suo
conservoçôo é de interesse comunitório (Anexo B-V do Directivo
e2/43/CEE).

§ Menyonfhes lritolioto l. (fovode-óguo): ocorre de formo
locolizodo em turfeiros e prodos inundodos de zonos montonho-
sos.

Fig.3 - Roço de moto.
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Fis.4- Corex durieui e Serotuio.

§ Corex durieui Steud. ex Kunze: estó em perigo de extinçõo
em Porfugol, sendo openos conhecidos duos populoções (Serro

de Argo e Poteiro de Fermentelos).

. Invêrlêbrodos
Os esludos iniciois revelorom o prêsenço de 54 espécies de

borboletos diurnos (40% dos espécies que ocorrem em Portugol),

l5 de borboletos nocturnos e l8 de libélulos e libelinhqs. Em

reloçôo às borboletos diurnos,2T espécies opresentom olgum
estoiuto de omeoço: 13 constom do [ivro Vermelho dos borbo
letos europeios; l3 encontrom-se moderodomente omeoçodos
no nosso poís; e 5 estôo muito omeoçodos. Enire eslos espécies

destocom-se os seguintes:

§ A borboleto-ozuldosturfeiros, PÁengoris olcon, estó muilo
omeoçodo em Portugol {clossificodo como Vulneróvel) e no
Europo.

§ A ozulinhodo-bocoge, Cyoniris semiorgus, o loronjogronde
-dosmonionhos, Argynnis ogloio, o opoturo-pequeno , Apoluro
ilio, e o nêsperodosJomeiros, Coenonympho iphioides, sõo espé-
cies muito omeoçodos no nosso poís.

§ A libelinho-de-mercúrio, Coenogrion mercuriole, figuro no
Anexo Bll do Direclivo HobiÍots (Directivo 92/43/CEEI, sendo
o populoçôo do Serro de Argo o que ocoÍre o moior ohitude no
nosso poís.

EÍeitos dr roço

Os primeiros resultqdos do ovolioçõo do eÍeito do roço reo-
lizodq no SIC Serro de Montemuro permitiu concluir que eslo
intervengôo promoveu um oumento significotivo do densidode
de núcleos de gencionodos-turÍeiros, bem como do número de
botões florois desto último, dependendo do tipo de vegetoçõo
presente. Ficou iombém comprovodo com significônciq estolíslico
que o número de posiuros de borboletq<zul-doslurfeiros oumento

com o número de botões por núcleo de gencionodos.tuíeiros.
Deste modo, o roço porece beneÍicior o reproduçõo deslo borbo"
leto, que depende exclusivomente do presenço de genciono-dos
-turfeiros poro fozer o posturo e olimentor os primeiros estódios

lorvores; o espécie tombém depende de formigos do género Myr-
mico poro olimentor e proieger os suos lorvos duronte o fose de
crescimenlo (Setembro o Julho).

Poro mois informoçóes consultor: http://www.higro.org/

A IffIPORIA]ICIÂ DA RESIÂU.
RÂçAo COIEilVA Br0100rCA

E SUA CERIIÍ|CIçAo
Femondo Serrodor*

A lmporlônrio do desenvolvimenlo do ÍGJlouroíõo (olê-
rivo biológiro

À restouroÇôo coletivo, tol como definido no ort. 2e oo)

A ao n"g. lCEl ne $; / 2OOZ, modificodo, consiste nq

/ \"preporoçõo de produtos biológicos em restourontes,

hospitois, continos e ouiros empresos semelhontes do setor qlimen-

tor, no ponto de vendo ou de entrego oo consumidor Íinol".

Como é fócil entender, em porticulor num poís de tõo rico
trodiçôo gostronómico, como o nosso, configuro-se de gronde
importõncio o desenyolyimento de otividodes envolvendo motê
rios - primos e ingredientes biológicos.

Em primeiro lugor, troto-se de um selor que pode olovoncor o
próprio desenvolvimento do ogriculturo biológico e dos produto
res, porticulormente oo nível locol ou regionol.

Além disso, e tol como o ogriculturo biológico, q restouroçõo
biológico é boo poro o ombienle, fovorecendo o equilíbrio dos
solos e dos ciclos noturois, contribuindo indiretomenle poro o pre-

servoçôo dos recursos nqlurois.

É tombém boo poro o soúde e quolidode olimentor, iendo em
conto o ousêncio de substôncios nocivos como os pesticidos de
síntese, hormonos e OGM's, por exemplo. Consumindo preferen-

ciolmente produtos de um leque multidiversificodo, predominon-
temente frescos e do époco, reduz-se o grou de processomento

dos produtos olimentores, reduzindo os teores médios de sol, oçu-
cor, molérios gordos e oditivos, olém de se troduzir em teores
mois ricos em nutrientes, mqlério seco. onlioxidontes e diversos
vilominqs e minerois, o que tende o reduzir doenços tõo olormon-
tes como o obesidode, o diobebs ou diversos iipos de concro.

A restouroçõo biológico promove o desenvolvimenlo locol,
pois os circuitos tendem o ser mois curfos, privilegiondo o relo-

çôo direto com os produtores, reduzindo o impocto ombienlol dôs
lronsportes.

Por outro lodo, trqtq-se de umo otividode que promoye con-
sumidores mois responsóveis, pelo sensibilizoçôo que é desen-
volvido, por exemplo, em proietos pedogógicos, nomeqdqmente
nos escolos, em que os estudontes podem dispor de olimentos
com diferenles corocterísticos orgonolélicos, texturos, oromqs,
podendo o corpo docente e os encorregodos de educoçôo envol-
ver-se de modo dinômico nesses proiêtos.

Finolmenle, o restourqçôo biológico é umo inovoçõo vióvel do
ponto de visto económico, no ômbito dos unidodes com coróler
comerciol, podendo oté servir de fotor de dinomizoçõo de umo

otividode que qirovesso oluolmenle umo crise complexo e difícil
em Portugol, podendo otroir novos consumidores e clientes.

Deve ter-se em conto que os custos com os olimentos podem
ter ocréscimos eslimodos em médio em cerco de 30%, com refle-

xos normois nos preços oo consumidor, Curiosomente, os pro-
fissionois sôo mois ou menos unônimes em referir que os cuslos
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