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ANEXO 1 

 

FAUNA & FLORA DOS CHARCOS TEMPORÁRIOS 

DA COSTA SUDOESTE 

 

 

 
 

Charco Temporário da Costa Sudoeste 
(Autor da fotografia: Carla Pinto-Cruz) 
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FLORA 

 
Thorella verticillatinundata (Autor da Fotografia: Carla Pinto-Cruz) 

 Eryngium corniculatum (Autor da Fotografia: Carla Pinto-Cruz)  
 
Thorella verticillatinundata 
Planta muito discreta, com 5 a 10 cm, cujos caules rastejantes formam pequenos “tapetes”, 
em solos com características ácidas. As pequenas flores brancas estão dispostas em 
umbelas. É uma planta pouco abundante, com poucas populações diminutas e residuais. 
É uma planta endémica da região ocidental da Europa (França, Espanha e Portugal). O seu 
estatuto de conservação a nível global é de Vulnerável (Walter e Gillet, 1997) e é 
considerada como prioritária pela Diretiva Habitats da União Europeia. 
 

Eryngium corniculatum 
Chamado de cardo-das-lagoas ou bicos-azuis o Eryngium corniculatum é uma planta
 espinhosa que coloniza as zonas mais fundas dos charcos temporários. Assemelhando-se a
 um cardo, floresce entre Maio e Outubro apresentando inflorescências azuladas com uma
 bráctea espinhosa no centro, que faz lembrar um chifre, característica que dá o nome à
 espécie. A sua presença é bioindicadora do habitat prioritário 3170*.  
 



   

6 

 

 
 

Isoetes setaceum 
Os Isoetes sp. são plantas cuja reprodução é feita por esporos e não por sementes. As suas 
folhas, que formam uma coroa, podem chegar aos 40 cm de comprimento. As estruturas 
produtoras dos esporos (esporângios) são subterrâneas e encontram-se na base das folhas. 
Os esporos são esféricos, ornamentados por pequenos tubérculos, e maturam entre Março e 
Junho.  
É também uma espécie bioindicadora do habitat prioritário 3170*. Como está muito 
associada a estes habitats, as suas populações também estão em declínio e tem, por isso, o 
estatuto de espécie quase ameaçada mundialmente (Livro Vermelho da UICN). 

 

 
Isoetes setaceum (Autor da fotografia: Carla Pinto-Cruz) 
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FAUNA 

 

CRUSTÁCEOS – GRANDE BRANQUIÓPODES 

 

Triops vicentinus 
Apelidados de fósseis vivos, os Triops, também chamados de camarões-girinos, são 
crustáceos (até 7 cm, sem a cauda), que remontam ao período Triássico, quando os 
dinossauros caminhavam sobre a Terra. 
Com uma carapaça externa, cauda e cerca de 70 pares de patas, estes animais de aparência 
curiosa são considerados como um dos animais mais antigos do mundo ainda vivos, 
derivando o seu nome do facto de terem três (tri) olhos (ops).Os seus ovos podem 
permanecer “dormentes” no solo seco durante anos, eclodindo com o aparecimento da 
água. 
Estudos genéticos recentes levaram à separação das formas ibéricas de Triops da espécie do 
Norte de África (T. mauritanicus). Das duas espécies novas que ocorrem em Portugal, 
descritas em 2010, Triops vicentinus é a mais rara. Encontra-se estritamente confinada ao 
extremo sul-sudoeste de Portugal, em 20 charcos, 14 dos quais na Costa Vicentina. 
 
 
 

 
Triops vicentinus (Autor da fotografia: Luís Cancela da Fonseca) 
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Cyzicus grubei  
Tal como os Triops, os Cyzicus são igualmente contemporâneos dos dinossauros.Cyzicus 
grubei é uma espécie endémica do sudoeste da Península Ibérica e das ilhas Baleares 
(Menorca), ocorrendo nos charcos temporários da Costa Vicentina. Esta espécie, que pode 
atingir 1,5 cm de comprimento, pode ser apelidada de Camarão-concha ou Camarão-bivalve. 
 

 

Cyzicus grubei (Autor da fotografia: Luís Cancela da Fonseca) 
 
 

Maghrebestheria maroccana  
Esta espécie, descrita há apenas vinte e cinco anos, é conhecida, até agora, da faixa noroeste 
de Marrocos e da Península Ibérica, onde foi encontrada em apenas vinte e dois charcos 
temporários; destes, apenas 6 se situam em território português, um dos quais na Costa 
Sudoeste de Portugal. Morfologicamente assemelha-se ao Cyzicus grubei, sendo 
considerado também um Camarão-concha. 

 
Maghrebestheria maroccana, macho (em cima) e fêmea (Autor da fotografia: Luís Cancela da 
Fonseca) 
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Branchipus cortesi 
Esta espécie está descrita há apenas vinte e dois anos e apesar de relativamente comum, 
está presente apenas na metade sul da Península Ibérica. É um pequeno crustáceo, que 
pode chegar aos 2cm e tem pares de apêndices achatados e “peludos”, Nada “de costas” 
com a parte ventral para a luz e filtra pequenas partículas da água para se alimentar. Devido 
ao seu aspeto são chamados de Camarão-fada. 

 
Branchipus cortesi (Autor da fotografia: Luís Cancela da Fonseca) 

 

 

ANFÍBIOS 

Os anfíbios estão presentes em praticamente todos os charcos temporários, onde 

desenvolvem a fase reprodutiva do seu ciclo de vida (que tem que ser obrigatoriamente em meio 

aquático), sendo oito espécies, algumas das quais endemismos ibéricos, estritamente dependentes 

dos Charcos Temporários para manter populações estáveis. A sua área de distribuição mundial é, 

portanto, bastante reduzida. 

Algumas das espécies mais frequentes são: o Tritão-de-ventre-laranja (Lissotriton [exTriturus]boscai), 

o Tritão marmoreado (Triturus[marmoratus] pygmaeus), a Salamadra-de-costelas-salientes 

(Pleurodeles waltl), o Sapinho-de-verrugas-verdes (Pelodytes ssp),  o Sapo-corredor (Epidalea[exBufo] 

calamita), o Sapo-comum (Bufo [bufo]spinosus) e o Sapo-de-unha-negra (Pelobates cultripes).  
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Assim, os Charcos Temporários são o único habitat de água doce no qual se encontram quase todas 

as espécies de anfíbios que ocorrem na região e representam, para algumas destas espécies de 

anfíbios, o único local de ocorrência (nomeadamente na fase reprodutiva). 

 
Sapinho-de-verrugas-verdes (Pelodytes spp.) (Autor da fotografia: LPN/Edgar Gomes) 

 

RÉPTEIS 

Os Charcos temporários são um importante habitat para as tartarugas dulciaquícolas, 

nomeadamente para o Cágado-de-carapaça-estriada (Emys orbucularis), com populações pequenas, 

dispersas e isoladas entre si; os CTM são usados durante a fase reprodutiva.  

 
Cágado-de-carapaça-estriada (Emys orbucularis) (Autor da fotografia: Paula Canha) 

 

MAMÍFEROS 

No caso dos micromamíferos, muitas das “colónias” de Rato de Cabrera (Microtus cabrerae) e de 
Rata-de-água (Arvicola sapidus) (classificada como Vulnerável a nível internacional) conhecidas na 
SIC da Costa Alentejana ocorrem em charcos temporários, pois estes são uma fonte única de água ou 
humidade no solo e “vegetação verde” na época seca, da qual dependem estas espécies para se 
alimentar e reproduzir. 
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Além disso muitos charcos com vegetação arbustiva associada são a única fonte de refúgio nos 
períodos mais secos ou quando os habitats marginais envolventes são destruídos devido às 
atividades agrícola e do pastoreio. 

 

 

Rato de Cabrera (Microtus cabrerae) (Autor da fotografia: Paula Canha) 

  


