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RESUMO 

O tipo de habitat 6210 – Prados secos seminaturais e fácies arbustivas em substrato 
calcário (Festuco-Brometalia) (* importantes habitats de orquídeas) está protegido pela 
Diretiva Habitats (92/43/CEE) e abrange uma ampla variedade de comunidades herbáceas 
que, geralmente, são incluídos na classe fitossociológica Festuco-Brometea. Estes prados 
são considerados um habitat prioritário se forem um importante sítio de orquídeas. 

O presente plano de ação tem por objetivo orientar as ações necessárias para manter e 
restabelecer este habitat num estado de conservação favorável, em toda a sua área de 
repartição na UE. Destina-se a todos os interessados e envolvidos na conservação e gestão 
deste tipo de habitat, nomeadamente as organizações governamentais e não 
governamentais, as comunidades locais, as partes interessadas, os peritos em habitats, 
etc. 

Os prados secos seminaturais e as fácies arbustivas em substrato calcário estão presentes 
em quase todo o continente europeu, desde as planícies até às zonas montanhosas. 
Figuram entre as comunidades vegetais mais ricas em espécies da Europa e constituem 
habitats essenciais para muitas espécies protegidas (espécies vegetais, aves, insetos e 
outros invertebrados, répteis e mamíferos). Estes prados são considerados de elevada 
prioridade para a conservação de espécies polinizadoras selvagens como as borboletas, as 
abelhas selvagens ou as moscas-das-flores, bem como de outras espécies raras ou 
protegidas. Proporcionam vários benefícios e serviços ecossistémicos, incluindo o 
armazenamento de carbono e a prevenção da erosão do solo. 

Na sua maioria, os povoamentos são de origem secundária, uma vez que substituem as 
florestas termófilas antigas, e são o resultado de anteriores regimes de pastoreio e/ou de 
corte extensivos. Os povoamentos naturais de pequena dimensão destes prados, que 
parecem ser permanentes mesmo sem pastoreio, ocorrem quando a floresta não pode 
crescer devido a fatores edáficos, por exemplo, em solos pouco profundos localizados na 
proximidade de afloramentos rochosos ou em solos instáveis localizados em vertentes 
íngremes, muitas vezes, em combinação com microclimas secos. Na Europa central, alguns 
destes prados são remanescentes das estepes do início do Holoceno. 

Esta classe de prados secos encontra-se, normalmente, em solos secos com boa drenagem 
e pobres em nutrientes, de neutros a alcalinos.  

Este tipo de habitat ocupava, em 20131, cerca de 17 000 km2 da superfície terrestre da UE. 
O seu estado de conservação é desfavorável em todas as regiões biogeográficas e a 
superfície total tem tendência a diminuir na maior parte da sua área de repartição. De 
modo geral, este habitat está degradado e, de acordo com as avaliações das perspetivas 
futuras, prevê-se que continue a deteriorar-se. 

Mais de metade (57 %) da superfície do habitat está incluída na rede Natura 2000, em 
4 437 sítios que ocupam uma superfície total de cerca de 9 700 km2. O estado de 
conservação parece ser melhor nos sítios incluídos na rede Natura 2000 do que nas 
restantes zonas. 

                                                 
1 De acordo com os relatórios apresentados pelos Estados-Membros em 2013, nos termos do artigo 17.º da 
Diretiva Habitats. 
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As principais pressões e ameaças responsáveis pela regressão e deterioração destes 
prados são: 

 A cessação das atividades de gestão dos prados. Está em curso um processo acelerado 
de perda de superfície em grande parte da área de repartição do habitat devido ao 
desaparecimento da atividade de pastoreio, frequentemente insustentável do ponto 
de vista económico, com o consequente abandono à sucessão ecológica;  

 O sobrepastoreio (pastoreio excessivo) é igualmente praticado em algumas zonas, o 
que afeta negativamente este tipo de habitat, adaptado a baixos níveis de nutrientes;  

 A deposição atmosférica de azoto constitui uma ameaça ao habitat em algumas zonas 
da sua área de repartição; 

 A introdução e a propagação de espécies vegetais invasoras também podem 
constituir uma ameaça e, geralmente, são o resultado de outros fatores como o 
abandono ou a eutrofização;  

 As alterações da utilização do solo, tais como a conversão em terras aráveis ou a 
criação de infraestruturas e de pedreiras, podem causar a perda e a fragmentação do 
habitat. A urbanização em zonas próximas de aglomerações, por exemplo nas zonas 
circundantes de vilas e cidades, também é indicada como uma causa de perda deste 
tipo de habitat;  

 A fragmentação do habitat e a redução da sua conectividade são consideradas uma 
ameaça para este tipo de habitat em alguns países, por vezes com perdas graves de 
espécies de insetos típicos como as borboletas dos prados secos. 

De modo geral, a manutenção destes prados deve ser efetuada através de uma gestão 
regular, com recurso a regimes de pastoreio ou de corte extensivos.  

As medidas de conservação necessárias incluem a manutenção, a restauração e a 
recriação, dependendo das condições do prado numa determinada zona. 

Quando os prados estão degradados ou sofreram regressão, impõem-se medidas de 
restauração em determinadas partes da sua área de repartição, a fim de restabelecer a 
superfície, a estrutura e as funções favoráveis.  

Uma vez que os prados seminaturais devem ser pastoreados ou cortados regularmente 
para assegurar a sua conservação, as medidas de conservação e gestão destes habitats 
podem ser financiadas, principalmente, pela política agrícola comum da UE. Tanto o 
primeiro pilar (os pagamentos diretos destinados a manter a atividade agrícola e os 
regimes ecológicos e regras conexas para assegurar a manutenção dos prados 
permanentes) como o segundo pilar (medidas de desenvolvimento rural) são instrumentos 
úteis para apoiar a gestão dos prados.  

Em especial, o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) constitui a 
fonte de financiamento mais importante para a gestão da biodiversidade dos prados na 
maioria dos países da UE, nomeadamente através de medidas agroambientais, da 
formação de agricultores sobre a aplicação de medidas e de investimentos na restauração. 
Os fundos estruturais, principalmente o FEDER, têm sido utilizados para a restauração e a 
gestão dos prados em vários países da UE.  

Importa reconhecer, no entanto, que o programa LIFE tem sido, até ao momento, uma das 
principais fontes de financiamento para a recuperação deste tipo de habitat. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_pt


 

3 

O presente plano de ação tem por objetivo geral garantir a manutenção e o 
restabelecimento deste habitat num estado de conservação favorável a médio e longo 
prazo. 

O quadro de ação apresentado nas páginas seguintes descreve os objetivos específicos e 
as ações principais para alcançar este objetivo geral. 

As secções seguintes do presente documento contêm informações mais exaustivas sobre 
o estado deste tipo de habitat e a gestão da sua conservação, incluindo as principais 
recomendações em que se baseia o quadro de ação.   
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QUADRO DE AÇÃO 
 
O quadro de ação apresentado a seguir descreve os objetivos e as ações principais do 
presente plano de ação da UE. Baseia-se no diagnóstico, nos requisitos ecológicos e na 
caracterização deste tipo de habitat, bem como no seu estado de conservação (tal como 
comunicado pelos Estados-Membros), nas pressões e ameaças que sofre, na experiência 
adquirida em matéria de gestão da conservação e noutras informações pertinentes que 
são apresentadas de forma mais exaustiva nas secções correspondentes do presente 
documento. 
 
Objetivos gerais do plano de ação  

Garantir a manutenção e o restabelecimento deste tipo de habitat num estado de 
conservação favorável a médio e longo prazo (até 2030 e 2050, respetivamente), bem 
como assegurar perspetivas futuras favoráveis perante pressões e ameaças. 
 
Objetivos específicos para assegurar a conservação do habitat a médio e longo prazo 

1. Evitar uma maior redução da zona do habitat 6210 e prevenir a sua deterioração, 
assegurando a gestão adequada das restantes zonas do habitat; 

2. Estabelecer objetivos de conservação para o habitat 6210 a nível biogeográfico e 
nacional, a fim de alcançar um estado de conservação favorável a longo prazo, e 
garantir que os objetivos de conservação a nível do sítio para as zonas especiais de 
conservação estão de acordo com esses objetivos fixados em níveis mais elevados; 

3. Estabelecer e aplicar medidas de conservação para o habitat 6210, incluindo a sua 
restauração, com vista a alcançar os objetivos de conservação definidos a nível 
biogeográfico, nacional e do sítio;  

4. Garantir a conectividade ecológica do habitat 6210 em toda a sua área de repartição, 
incluindo através da restauração de zonas localizadas no exterior da rede Natura 2000, 
em consonância com os objetivos de conservação definidos a nível biogeográfico e 
nacional; 

5. Melhorar o conhecimento, a avaliação do estado de conservação e os sistemas de 
monitorização do habitat 6210; 

6. Promover a execução do plano de ação e divulgar e partilhar conhecimentos e 
experiência em matéria de proteção e gestão do habitat 6210. 

 
O quadro abaixo apresenta as principais medidas para alcançar estes objetivos, 
juntamente com os meios e os dados necessários, o âmbito geográfico, as 
responsabilidades e o calendário recomendado para a execução. 
 
São disponibilizadas orientações e informações adicionais para a execução das medidas 
em diferentes secções do presente plano de ação, conforme indicado no Quadro de Ação. 
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QUADRO DE AÇÃO – PLANO DE AÇÃO DA UE PARA O TIPO DE HABITAT – 6210 Prados secos seminaturais e fácies arbustivas em substrato calcário 
(Festuco-Brometalia) (* importantes habitats de orquídeas) num estado de conservação favorável 

ECF = estado de conservação favorável PAC = política agrícola comum EM= Estado-Membro N = azoto 

Objetivo 1: Evitar uma maior redução da zona do habitat 6210 e prevenir a sua deterioração, assegurando a gestão adequada das restantes zonas 
do habitat 
Ações principais  Atividades, meios e dados necessários Âmbito geográfico  Responsabilidades Calendário  

1.1 Apoiar sistemas e práticas de 
agricultura extensiva que garantam 
a gestão e a manutenção corretas 
do habitat (regimes de pastoreio ou 
de corte adequados) com 
financiamento adequado (ver 
secções 5.1, 5.2 e 7.2 do presente 
documento). 

- Avaliar os riscos de perda de habitat e informar sobre 
a dimensão da perda potencial prevista e sobre as 
medidas a aplicar para fazer face a este problema. 
Identificar zonas do habitat ameaçadas por abandono, 
intensificação da agricultura ou gestão inadequada para 
este tipo de habitat; 

- Identificar e designar zonas de intervenção 
prioritárias para preservar este tipo de habitat, tanto no 
interior como no exterior dos sítios Natura 2000; 

- Identificar zonas com potencial de restauração, a fim 
de compensar a perda de superfície registada desde a 
entrada em vigor da Diretiva Habitats; 

- Assegurar que o plano estratégico da PAC financia as 
medidas pertinentes identificadas no plano de ação 
para o habitat, especialmente nas zonas de intervenção 
prioritárias identificadas:  

- elaborar programas agroambientais nacionais e 
regionais para manter o habitat em boas condições 
e incentivar a participação, 

- apoiar medidas que visem aumentar o 
rendimento das práticas agrícolas, 

- ajudar os pastores, nomeadamente de gado ovino, 
a prevenir ataques de grandes carnívoros e 
indemnizá-los pelos danos, 

- prestar serviços de consultoria que promovam 
medidas adequadas; 

Todas as zonas nas 
quais o habitat está 
presente ou pode ser 
restaurado, a fim de 
alcançar o ECF, 
especialmente em 
regiões/zonas nas quais 
está ameaçado pelo 
abandono ou pelas 
alterações das práticas 
agrícolas e da utilização 
dos solos. 

Especificamente 
aplicável a zonas nas 
quais as principais 
ameaças estão 
relacionadas com o 
pastoreio insuficiente 
(subpastoreio) e o 
abandono (por 
exemplo, em Espanha, 
em Itália, em França e 
na Alemanha). 

Autoridades dos 
EM responsáveis 
pela conservação 
da natureza e pela 
agricultura. 
Autoridades 
responsáveis pela 
gestão dos planos 
estratégicos da 
PAC, agências de 
desenvolvimento 
rural. 

Associações de 
agricultores, grupos 
de ação local. 

Ação de curto a 
médio prazo (nos 
próximos dois a 
cinco anos), com 
medidas de 
restauração 
suplementares 
de longo prazo 
(podendo incluir 
a reintrodução 
local de espécies 
extintas). 
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- Facilitar melhores ligações entre os proprietários de 
gado e os sítios que necessitem de pastoreio, mediante 
a criação de redes locais ou de outros canais de 
comunicação e, se necessário, a prestação de apoio para 
aquisição de gado. 

1.2 Desenvolver 
mecanismos/instrumentos para 
prevenir alterações na utilização 
dos solos suscetíveis de afetar o 
habitat no interior e no exterior dos 
sítios Natura 2000 (ver secção 
3.4.1). 

- Estabelecer regras adequadas a nível nacional ou 
regional no âmbito da PAC (condicionalidade, prados 
permanentes, regimes ecológicos, etc.) para evitar a 
perda de habitat nas zonas em que este está presente; 

- Incentivar os Estados-Membros a alargarem as zonas 
de prados designadas como prados permanentes 
ambientalmente sensíveis ao abrigo da PAC, de modo a 
incluir a totalidade da superfície abrangida por este tipo 
de habitat e protegê-la contra a lavoura e a sua 
conversão em terras aráveis; 

- Divulgar informações sobre a importância do habitat, 
a sua distribuição e as zonas críticas para a sua 
conservação e conectividade e assegurar que são 
avaliadas todas as possíveis incidências no habitat 
decorrentes das alterações das utilizações dos solos; 

- Incluir normas de prevenção no Plano Estratégico da 
PAC (ver secção 7.2.1) para assegurar que não são 
financiadas, com fundos da PAC, medidas prejudiciais 
para o habitat (tais como a conversão de prados 
extensivos ou a promoção de práticas intensivas de 
utilização do solo) em zonas nas quais este está 
presente; 

- Assegurar que o reflorestamento não é aplicado em 
zonas importantes para a conservação deste habitat; 

- Garantir que não existem obstáculos práticos ou legais 
à restauração, tais como regras de preservação ou de 
compensação para florestas após a sucessão ecológica 
devida ao abandono da gestão dos prados secos. 

Autoridades dos 
EM responsáveis 
pela conservação 
da natureza. 
Autoridades dos 
EM responsáveis 
pela gestão dos 
planos estratégicos 
da PAC.  
 

Ação imediata 
(no próximo 
ano). 
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1.3 Desenvolver instrumentos que 
assegurem uma avaliação 
adequada das incidências 
negativas neste tipo de habitat, 
incluindo as incidências cumulativas 
de atividades múltiplas e/ou em 
curso, tais como o turismo e o lazer. 

 

- Divulgar e tornar acessíveis informações sobre a 
importância deste habitat, o seu estado e as suas zonas 
críticas, e garantir que a avaliação do impacto e a 
avaliação adequada dos planos e dos projetos têm em 
devida conta os objetivos de conservação definidos para 
este habitat nos sítios da rede Natura 2000 e nas suas 
zonas importantes no exterior da mesma (ver ação 2.2); 

- Promover novos mecanismos de atenuação e 
compensação em matéria de biodiversidade (ou 
adaptar os mecanismos existentes), a fim de evitar ou 
atenuar a perda do habitat 6210 devido aos 
desenvolvimentos (infraestruturas em zonas rurais e 
expansão urbana) e assegurar um benefício líquido para 
o habitat. 

Autoridades 
competentes dos 
EM responsáveis 
pela avaliação do 
impacto (avaliação 
ambiental 
estratégica [AAE] e 
avaliação de 
impacte ambiental 
[AIA] e pela 
avaliação adequada 
(artigo 6.º, n.º 3, da 
Diretiva Habitats. 

Ação imediata 
(no próximo 
ano). 

1.4. Aplicar medidas para garantir uma 
redução significativa da deposição 
de azoto em zonas nas quais o 
habitat está presente (ver secção 
3.4.1). 

- Identificar zonas críticas para o habitat no que 
concerne à deposição de azoto e à eutrofização; 

- Aplicar medidas para reduzir as emissões de NH3 e 
NOx provenientes da agricultura e de outras fontes; 

- Aplicar os limites da Diretiva relativa à redução das 
emissões nacionais (Diretiva (UE) 2016/2284) de NHx e 
NO3; 

- Rever os regulamentos regionais e nacionais relativos à 
qualidade do ar; 

- Reduzir e regular a poluição atmosférica, tendo em 
vista o objetivo a longo prazo de não ultrapassar as 
cargas/os níveis críticos que definem os limites de 
tolerância do ecossistema.  

Todas as zonas nas 
quais o habitat está 
presente e que 
poderão ser afetadas 
pela deposição de 
azoto e pela 
eutrofização, 
especialmente em 
alguns países como a 
Bélgica, a Chéquia, o 
Luxemburgo, os Países 
Baixos, o Reino Unido e 
a Alemanha. 

Autoridades dos 
EM responsáveis 
pela conservação 
da natureza, pela 
agricultura e pelo 
controlo da 
poluição. 

Ações de médio 
prazo (nos 
próximos cinco 
anos). 

1.5. Proteger as zonas do habitat 
contra as incidências resultantes 
das zonas limítrofes sujeitas a 
utilização intensiva. 

- Criar zonas-tampão entre o habitat e os prados ou 
terras aráveis utilizadas de forma mais intensiva, a fim 
de evitar/atenuar o arrastamento de pesticidas e 
herbicidas, reduzir a propagação de ervas 
daninhas/espécies invasoras, etc. 

Zonas do habitat que 
podem ser afetadas por 
produtos químicos e 
fertilizantes utilizados 
nos solos vizinhos. 

Autoridades dos 
EM responsáveis 
pela conservação 
da natureza e pela 
agricultura. 

Ações de médio 
prazo (nos 
próximos cinco 
anos). 
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Objetivo 2: Estabelecer objetivos de conservação para o habitat 6210 a nível biogeográfico e nacional, a fim de alcançar um estado de 
conservação favorável a longo prazo, e garantir que os objetivos de conservação a nível do sítio para as zonas especiais de conservação estão de 
acordo com esses objetivos fixados em níveis mais elevados  
Ações principais (ver capítulo 4.3) Atividades, meios, dados e recursos necessários Âmbito geográfico  Responsabilidades Calendário  

2.1. Definir objetivos de conservação e 
abordagens estratégicas para 
melhorar o estado de conservação 
do habitat a nível biogeográfico e 
nacional (ver secção 4.3).  

- Ter em conta os valores de referência favoráveis 
(resultado da ação 5.1); 

- Analisar a diversidade ecológica do habitat, identificar 
comunidades típicas e zonas importantes para a 
preservação da diversidade do habitat em toda a UE; 

- Analisar e rever as avaliações do estado de 
conservação (todos os parâmetros) a nível biogeográfico 
e nacional; 

- Debater metodologias, abordagens e estratégias para a 
conservação dos prados no âmbito dos seminários 
biogeográficos, através da criação de grupos de trabalho 
com a participação de peritos e gestores de todos os 
países interessados. 

Todas as regiões 
biogeográficas da UE. 

Todos os EM da UE nos 
quais o habitat está 
presente. 

Todos os sítios Natura 
2000 designados para 
este tipo de habitat. 

Autoridades dos 
EM responsáveis 
pela conservação 
da natureza e pela 
agricultura. 

Grupos de trabalho 
a nível 
biogeográfico. 

Peritos nacionais. 

Ação de curto 
prazo (nos 
próximos dois 
anos). 

2.2. Elaborar estratégias ou planos 
nacionais para a conservação e 
restauração deste tipo de habitat 
(por exemplo, no âmbito de 
estratégias de conservação dos 
prados).  

- Identificar as necessidades em matéria de 
restauração, a fim de melhorar a zona, a estrutura e a 
função, quando necessário, e os meios para dar resposta 
às principais pressões e ameaças; 

- Identificar as zonas de ação prioritária a nível 
regional/nacional, incluindo as zonas e os sítios 
prioritários do ponto de vista da restauração afetados 
pela perda, redução ou deterioração da superfície do 
habitat, a fim de contribuir para alcançar um estado de 
conservação favorável na região biogeográfica, tanto no 
interior como no exterior da rede Natura 2000 (ver 
secções 4.4 e 5.5); 

- Elaborar especificações técnicas para os pacotes de 
medidas agroambientais e outros programas de apoio à 
conservação do habitat 6210. 

Todas as regiões 
biogeográficas da UE. 

Todos os EM da UE nos 
quais o habitat está 
presente. 

Todos os sítios Natura 
2000 designados para 
este tipo de habitat. 

Autoridades dos 
EM responsáveis 
pela conservação 
da natureza e pela 
agricultura. 

Peritos nacionais. 

Ação de curto 
prazo (nos 
próximos dois 
anos). 
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2.3. Rever/definir os objetivos de 
conservação a nível do sítio para os 
sítios Natura 2000, a fim de otimizar 
a sua contribuição para alcançar um 
estado de conservação favorável 
deste habitat a nível nacional, 
biogeográfico e da UE (ver secção 
4.4). 

- Analisar a função da rede Natura 2000 para alcançar 
os objetivos de conservação definidos para este habitat 
a nível biogeográfico e nacional; 

- Analisar a importância relativa de cada sítio Natura 
2000 para a conservação do habitat; 

- Se necessário ou adequado, rever ou atualizar os 
objetivos de conservação para este tipo de habitat nos 
sítios Natura 2000. 

Todas as regiões 
biogeográficas da UE. 

Todos os EM da UE nos 
quais o habitat está 
presente. 

Todos os sítios Natura 
2000 designados para 
este tipo de habitat. 

Autoridades dos 
EM responsáveis 
pela conservação 
da natureza e pela 
agricultura. 

Gestores dos sítios 
Natura 2000. 
Autoridades 
responsáveis pela 
gestão dos planos 
estratégicos da 
PAC, agências de 
desenvolvimento 
rural. 

Associações de 
agricultores, grupos 
de ação local. 

Peritos nacionais. 

Ação de curto a 
médio prazo (nos 
próximos dois a 
cinco anos). 

2.4. Identificar ações estratégicas no 
exterior da rede Natura 2000, 
tendo em conta a cobertura do 
habitat na rede e as questões de 
conectividade (ver secções 3.4.4, 
4.3, 5.4, 5.9 e 6.3). 

- Analisar os problemas de fragmentação e de 
conectividade para este tipo de habitat em toda a sua 
área de repartição (a nível biogeográfico e nacional); 

- Identificar e inventariar as zonas importantes para 
este tipo de habitat no exterior dos sítios Natura 2000 
que contribuem para assegurar a coerência da rede. 

Objetivo 3: Estabelecer e aplicar medidas de conservação para o habitat 6210, incluindo a restauração do habitat, com vista a alcançar os objetivos 
de conservação definidos a nível biogeográfico, nacional e do sítio 
Ações principais Atividades, meios, dados e recursos necessários Âmbito geográfico  Responsabilidades Calendário  

3.1 Tendo em conta os objetivos de 
conservação definidos a nível 
biogeográfico, nacional e do sítio, 
estabelecer e aplicar medidas de 
conservação específicas, incluindo 
a restauração do habitat nas zonas 
em que o habitat 6210 está 
degradado ou desapareceu (ver 
capítulo 5.2). 

- Identificar as ações principais nos sítios Natura 2000 e 
no exterior da rede Natura 2000; 
- Elaborar, testar e aplicar orientações sobre a gestão do 
habitat com variação regional, conforme necessário; 
- Promover, a nível nacional ou biogeográfico (dos 
Estados-Membros), o estabelecimento de medidas de 
conservação adequadas para o habitat nos planos de 
gestão Natura 2000 ou noutros instrumentos de gestão 
e criar mecanismos para a sua aplicação; 
- Identificar as principais zonas para a conservação do 
habitat e aplicar medidas de gestão adaptadas a essas 
zonas; 

Medidas de 
conservação: em todas 
as zonas nas quais o 
habitat está presente. 

Restauração do 
habitat: zonas de ação 
prioritária identificadas 
a nível 
regional/nacional (área 
de repartição 
histórica). Zonas 
recentemente afetadas 

Autoridades dos 
EM responsáveis 
pela conservação 
da natureza e pela 
agricultura. 

Autoridades 
responsáveis pela 
gestão dos planos 
estratégicos da 
PAC, agências de 
desenvolvimento 
rural. 

Ação de curto a 
médio prazo (nos 
próximos dois a 
cinco anos). 
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- Identificar as zonas prioritárias para medidas de 
restauração do habitat e avaliar a sua viabilidade;  
- Elaborar e executar planos de restauração dos prados; 
- Apoiar medidas de conservação e de restauração: 
regimes agroambientais e outros regimes de apoio, 
incluindo pagamentos de investimento e apoio a 
medidas de ação coletiva, destinados a aumentar o 
rendimento da agricultura (primeiro e segundo pilares 
da PAC e outros fundos); 
- Promover projetos de pequena dimensão financiados 
localmente, com o objetivo de restaurar ou conservar o 
habitat em toda a sua área de repartição; 

- Executar a avaliação e a monitorização dos resultados. 

pela perda ou 
degradação do habitat. 
Especialmente em 
países e regiões 
afetados pela perda de 
uma parte significativa 
da superfície histórica. 

Agricultores, 
grupos de ação 
local. 

3.2 Recriar o habitat nas zonas 
adequadas (ver secção 5.3). 

- Avaliar a viabilidade da recriação do habitat; 
- Elaborar e executar planos de recriação dos prados, 
conforme necessário. Introduzir seletivamente espécies 
de prados através de inoculantes turfosos, sementeira, 
replantação ou dispersão de forragem verde. Assegurar 
o fornecimento de sementes e materiais vegetativos 
regionais para a recriação dos prados; 
- Prestar assistência técnica (peritos em solo e 
vegetação, ecologistas, etc.) para a recriação do habitat; 
- Assegurar financiamento para a recriação: fundos 
nacionais e da UE. 

Países e regiões 
afetados pela perda de 
uma parte significativa 
da superfície histórica 
e/ou nos quais a 
fragmentação deve ser 
neutralizada a fim de 
alcançar o ECF. 

Autoridades dos 
EM responsáveis 
pela conservação 
da natureza e pela 
agricultura. 

Agricultores, 
grupos de ação 
local. 

Ação de curto a 
médio prazo (nos 
próximos dois a 
cinco anos). 

 

Objetivo 4: Garantir a conectividade ecológica do habitat 6210 em toda a sua área de repartição, incluindo através da restauração de zonas 
localizadas fora da rede Natura 2000, em consonância com os objetivos de conservação definidos a nível biogeográfico e nacional 
Ações principais Atividades, meios, dados e recursos necessários Âmbito geográfico  Responsabilidades Calendário  

4.1. Tendo em conta os objetivos de 
conservação definidos a nível 
biogeográfico, nacional e do sítio, 
estabelecer um programa de 
conservação da infraestrutura 

- Analisar a fragmentação do habitat e identificar as 
zonas críticas para a conectividade;  

- Resultados da ação 2.4. Analisar a função da 
superfície no exterior da rede Natura 2000, a fim de 

Zonas importantes para a 
conectividade 
identificadas no conjunto 
da área de repartição e 
da área de distribuição 

Autoridades dos 
EM responsáveis 
pela conservação 
da natureza, 
autoridades de 

Ação de curto a 
médio prazo (nos 
próximos dois a 
cinco anos). 
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verde no exterior dos sítios Natura 
2000, incluindo a restauração do 
habitat em zonas afetadas pela sua 
perda ou degradação e que são 
importantes para assegurar a 
conectividade ecológica do habitat 
e das espécies associadas (ver 
secção 5.4). 

reduzir a sua fragmentação e melhorar este tipo de 
habitat; 

- Elaborar e executar uma estratégia, um plano ou um 
programa com vista a melhorar a conectividade 
ecológica entre as zonas do habitat e as populações 
das espécies associadas. 

do habitat, em todas as 
regiões biogeográficas. 
 
 
 

gestão do FEADER 
e do FEDER. 

Agricultores, 
grupos de ação 
local, partes  
interessadas 
pertinentes. 

Peritos nacionais. 
4.2. Aplicar medidas para evitar uma 

maior fragmentação, através da 
manutenção ou da restauração de 
zonas adequadas. 

- Aplicar medidas pertinentes de manutenção e 
restauração, no âmbito das ações 1.1, 1.2, 1.3, 3.1 e 
3.2; 

- Assegurar financiamento e apoio às medidas 
necessárias para evitar a fragmentação e melhorar a 
conectividade, no âmbito dos fundos nacionais e da 
UE. 

 

Objetivo 5: Melhorar o conhecimento, a avaliação do estado de conservação e os sistemas de monitorização do habitat 6210  
 
Ações principais  Atividades, meios, dados e recursos necessários Âmbito geográfico  Responsabilidades Calendário  

5.1. Conceber e aplicar métodos 
harmonizados para avaliar a área de 
repartição, a superfície, a estrutura 
e as funções, as tendências e as 
perspetivas futuras, que permitam a 
comparação do estado de 
conservação entre os países, tendo 
em conta a variabilidade do habitat 
na sua área de repartição natural 
(ver secções 6.1, 6.2 e 6.3). 

- Partilhar, debater e analisar a interpretação do tipo 
de habitat entre os Estados-Membros, p. ex., em 
seminários e eventos biogeográficos organizados a 
nível da UE; 

- Comparar e partilhar métodos utilizados nos 
Estados-Membros e elaborar um conjunto de normas 
e métodos aprovados para a monitorização e a 
avaliação do estado de conservação em todos os 
países da área de repartição; 

- Definir valores de referência favoráveis (VRF). 

Conjunto da área de 
repartição e da área de 
distribuição do habitat. 
Regiões biogeográficas e 
países nos quais o habitat 
está presente. 

Autoridades dos 
EM responsáveis 
pela conservação 
da natureza.  

Peritos nacionais. 

Ação de curto a 
médio prazo (nos 
próximos dois a 
cinco anos). 

5.2. Desenvolver métodos normalizados 
para identificar e quantificar as 

- Definir metodologias de avaliação das pressões e 
ameaças para o habitat. Analisar os métodos 
disponíveis; 
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pressões e ameaças para este tipo 
de habitat 
(ver secções 6.1, 6.2 e 6.3). 

- Aprovar normas comuns para avaliar as pressões e 
ameaças para este tipo de habitat. 

 

Objetivo 6: Promover a execução do plano de ação e divulgar e partilhar conhecimentos e experiência em matéria de proteção e gestão do 
habitat 6210 
Ações principais  Atividades, meios, dados e recursos necessários Âmbito geográfico  Responsabilidades Calendário  

6.1. Elaborar uma estratégia de 
comunicação e promover a 
execução e a coordenação do plano 
de ação.  

- Divulgar e debater o plano de ação em eventos 
regionais e nacionais (p. ex., seminários e eventos 
biogeográficos e workshops no âmbito da rede Natura 
2000, etc.); 

- Incluir todas as medidas de conservação pertinentes 
para este tipo de habitat no quadro de ação 
prioritária para a rede Natura 2000 (2021-2027); 

- Promover objetivos comuns e ações coordenadas, 
em conformidade com o presente plano de ação da UE 
para o habitat 6210. 

- Apoiar e dar a conhecer em toda a UE o papel 
positivo da atividade pecuária extensiva para a 
conservação da biodiversidade; 

- Desenvolver mecanismos de participação para 
promover o envolvimento da comunidade de 
agricultores, a sensibilização e a motivação das partes 
interessadas, a fim de promover a gestão adequada 
deste habitat; 

- Promover a educação/sensibilização das 
autoridades locais, das organizações da sociedade 
civil, dos decisores políticos e de outros 
departamentos e agências governamentais 
competentes no que respeita à importância dos 
prados seminaturais para a biodiversidade e aos 
valores e serviços que prestam à sociedade. 

Todas as regiões e países 
nos quais o habitat está 
presente. 

Autoridades dos 
EM responsáveis 
pela conservação 
da natureza. 

Peritos nacionais. 

 

Ação de curto 
prazo (nos 
próximos dois 
anos). 
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6.2. Intercâmbio de informações entre 
os Estados-Membros e as regiões 
sobre os planos de ação e as 
experiências em matéria de gestão, 
conservação e restauração a nível 
nacional/regional. 

- Criar grupos de peritos para o intercâmbio de 
experiências;  

- Organizar e participar em workshops, seminários 
biogeográficos e eventos conexos pertinentes; 

- Promover e divulgar as melhores práticas e as 
iniciativas que beneficiam o habitat em toda a sua 
área de repartição. 

Autoridades dos 
EM responsáveis 
pela conservação 
da natureza e pela 
agricultura.  
Agências de 
desenvolvimento 
rural. 
Peritos nacionais. 
Agricultores, 
grupos de ação 
local. Partes 
interessadas.  
 

Ação de curto 
prazo (nos 
próximos dois 
anos). 
 

6.3. Elaborar e promover orientações e 
boas práticas em matéria de gestão 
e conservação do habitat. 

- Organizar grupos de peritos, workshops, eventos 
biogeográficos, a fim de elaborar orientações e 
promover as melhores práticas; 

- Elaborar e divulgar orientações destinadas aos 
agricultores e às partes interessadas, bem como 
promover e apoiar a sua aplicação. 

Ação de curto 
prazo (nos 
próximos dois 
anos). 

6.4. Desenvolver abordagens 
semelhantes aplicáveis aos regimes 
de apoio (p. ex., no que diz respeito 
aos objetivos e tipos de subvenções, 
incentivos, etc.). 

- Analisar as necessidades financeiras, os regimes de 
apoio e os incentivos com a ajuda de grupos de 
peritos em financiamento, no âmbito dos processos de 
programação dos fundos da UE; 

- Elaborar planos regionais; 

- Desenvolver projetos de cooperação. 

Ação de curto 
prazo (nos 
próximos dois 
anos). 
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1. INTRODUÇÃO E CONTEXTO 
 
No âmbito do Plano de Ação da UE para a natureza, a população e a economia [COM (2017) 
198 final], a Comissão Europeia, em cooperação com os Estados-Membros e as partes 
interessadas, comprometeu-se a desenvolver e promover a execução de planos de ação 
para os tipos de habitat mais ameaçados da UE. 

O presente plano de ação tem por objetivo apresentar orientações para manter e 
restabelecer, num estado de conservação favorável, o tipo de habitat 6210 – Prados secos 
seminaturais e fácies arbustivas em substrato calcário (Festuco-Brometalia) 
(* importantes habitat de orquídeas), que é protegido ao abrigo da Diretiva Habitats2. 

Estes prados estão presentes em quase todo o continente europeu, desde as planícies até 
às zonas montanhosas, figuram entre as comunidades vegetais mais ricas em espécies da 
Europa e contêm um grande número de espécies raras e ameaçadas de extinção. 

O presente plano de ação destina-se a todos os interessados e envolvidos na conservação 
e gestão deste tipo de habitat e na aplicação de medidas para a sua conservação, 
nomeadamente organizações governamentais e não governamentais, comunidades locais 
e partes interessadas, peritos em habitats, etc.  

Prevê-se que o plano de ação seja utilizado para: 

- Desenvolver os instrumentos necessários a nível nacional e da UE e para estabelecer, 
promover e executar ações no âmbito da política agrícola (p. ex., regimes 
agroambientais), de projetos financiados pelo programa LIFE e de outras políticas e 
ações ambientais (por exemplo, para combater a eutrofização, a deposição de azoto, 
etc.); 

- Apoiar os gestores de sítios, enquanto referência para a conceção e a aplicação de 
medidas de conservação e base de conhecimento para uma melhor compreensão da 
gestão dos prados. 

Além disso, uma vez que os prados secos partilham, normalmente, problemas e 
necessidades de gestão de conservação semelhantes, o presente plano de ação também 
pode ser utilizado para a gestão de outras comunidades herbáceas que não são 
inteiramente abrangidas por esta definição de tipo de habitat. 

A Comissão Europeia publicou orientações para a gestão deste tipo de habitat3. O presente 
plano de ação complementa e atualiza algumas das informações incluídas nessas 
orientações e tenta abordar todos os aspetos pertinentes, tendo em conta as diferentes 
situações existentes ao longo da distribuição geográfica deste habitat. 

O presente plano de ação inclui uma descrição do tipo de habitat, a sua distribuição, o seu 
estado de conservação e as suas relações com outros tipos de habitat e espécies 

                                                 
2 Diretiva 92/43/CEE relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens (JO L 206 
de 22.7.1992, p. 7). 
3 Consultar a página Web «Management of Natura 2000 habitats» em: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm,  
e, em especial a publicação «Management of Natura 2000 habitats * Semi-natural dry grasslands 
(FestucoBrometalia) 6210» em: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_
grasslands.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_grasslands.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_grasslands.pdf
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protegidas ao abrigo das Diretivas Natureza da UE4. Examina as principais pressões e 
ameaças e apresenta as ações necessárias para as enfrentar. As medidas propostas no 
plano de ação visam a conservação e a restauração deste tipo de habitat sempre que 
necessário, mas também abordam a necessidade de melhorar os conhecimentos e a 
monitorização. 
 
1.1 Âmbito geográfico do plano de ação  

O presente plano de ação abrange todas as regiões biogeográficas e todos os Estados-
Membros da União Europeia nos quais este tipo de habitat está presente. De acordo com 
as listas de referência para as regiões biogeográficas (atualizadas em abril de 20185), o tipo 
de habitat 6210 está presente em 25 Estados-Membros e sete regiões biogeográficas. 
Alguns países possuem este tipo de habitat em mais de uma região biogeográfica, 
conforme indicado no quadro abaixo.  
 
Quadro 1: Estados-Membros nos quais o tipo de habitat (6210) está presente, de acordo com 
as listas de referência 

Região 
EM AT BE BG CZ DE DK EE ES FI FR HU HR IE IT LT LU LV NL PL PT RO SE SI SK UK 

ALP  X  X  X     X  X  X     X  X X X X  

ATL  X   X X  X  X   X     X       X 

BLS   X                       

BOR       X  X      X  X     X    

CON X X X X X X    X  X  X  X   X  X X X   

MED        X  X  X  X      X      

PAN     X       X             X  

Acrónimos dos Estados-Membros. AT: Áustria; BE: Bélgica; BG: Bulgária; CZ: Chéquia; DE: Alemanha; DK: 

Dinamarca; EE: Estónia; ES: Espanha; FI: Finlândia; FR: França; HR: Croácia; HU: Hungria; IE: Irlanda; IT: 
Itália; LT: Lituânia; LV: Letónia; LU: Luxemburgo; NL: Países Baixos; PL: Polónia PT: Portugal; RO: Roménia 
SE: Suécia; SI: Eslovénia; SK: Eslováquia; UK: Reino Unido. 

Acrónimos das regiões biogeográficas. ALP: Alpina; ATL: Atlântica; BLS: Mar Negro; BOR: Boreal; CON: 
Continental; MED: Mediterrânica; PAN: Panónica. 

  
                                                 
4 Diretiva Habitats (Diretiva 92/43/CEE) e Diretiva Aves (Diretiva 2009/147/CE relativa à conservação das 
aves selvagens, JO L 20, de 26.1.2010, p. 7). 
5 Listas de referência disponíveis em: https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/building-the-

natura-2000-network. 
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Figura 1: Número de Estados-Membros nos quais o tipo de 
habitat está presente em cada região biogeográfica
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2. DEFINIÇÃO, DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO ECOLÓGICA  

2.1. Definição e descrição do habitat 

De acordo com o «Manual de Interpretação dos Habitats da União Europeia» (CE, 2013), 
o habitat 6210 é constituído por comunidades vegetais pertencentes a duas ordens da 
classe fitossociológica Festuco-Brometea: os prados estépicos ou subcontinentais (ordem 
Festucetalia valesiacae) e os prados de regiões mais oceânicas ou submediterrânicas 
(ordem Brometalia erecti ou Festuco-Brometalia). Nestes últimos, estabelece-se uma 
distinção entre prados secos primários da aliança Xerobromion e prados semissecos 
secundários (seminaturais) da aliança Mesobromion (ou Bromion) com Bromus erectus6.  

O tipo de vegetação é considerado um tipo prioritário se for um «importante sítio de 
orquídeas» que abrigue uma rica variedade de espécies de orquídeas, uma importante 
população de, pelo menos, uma espécie de orquídea considerada rara ou (altamente) 
ameaçada de extinção no território nacional, ou uma ou várias espécies de orquídeas 
consideradas raras ou excecionais no território nacional. 

O anexo 1 do presente documento contém mais informações sobre a definição de habitat 
de acordo com o «Manual de Interpretação dos Habitats da União Europeia» e outros 
sistemas de classificação (Sistema Europeu de Informação sobre a Natureza [EUNIS)] e a 
lista europeia da vegetação). 

Os prados do habitat 6210 estão entre as comunidades vegetais mais ricas em espécies da 
Europa, em termos do número de espécies vegetais que acolhem por unidade de 
superfície, com mais de 80 espécies vegetais por metro quadrado em muitas regiões 
(WallisDeVries et al., 2002; Chytrý et al., 2015). Os recordes mundiais de riqueza de 
espécies vegetais em superfícies inferiores a 100 m2 são registados nos prados pobres em 
nutrientes, especialmente em povoamentos submetidos a corte e localizados em prados 
basófilos semissecos (ordem Brachypodietalia pinnati da classe Festuco-Brometea) 
(Janišová et al., 2011; Wilson et al., 2012; Dengler et al., 2012; Chytrý et al., 2015). 

                                                 
6 No entanto, importa notar que, na versão EUR25 do «Manual de Interpretação dos Habitats da União 
Europeia (2003)», foi aditado o tipo de habitat 6240*, o qual abrange explicitamente os prados estépicos 
subpanónicos da aliança Festucion vallesiacae, anteriormente incluídos na sua totalidade no habitat 6210. 
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Comunidades vegetais de Bromion erecti, mantidas através de corte nos Cárpatos Brancos (Iveta 
Škodová) 

 

Neste tipo de comunidade, que se caracteriza por uma grande variedade de ervas e 
gramíneas, existe, pelo menos, uma representação moderada de espécies calcícolas (que 
preferem solos ricos em cálcio). Algumas espécies estão associadas a vegetação alta e 
outras a orlas e clareiras florestais. Existem ainda espécies que são mais típicas de prados 
abertos com vegetação alta e rasteira. Os subtipos mais secos e extremos incluem um 
mosaico de comunidades com uma grande riqueza de espécies de plantas criptógamas 
(musgos e líquenes), entre vegetação alta ou em pequenas parcelas de solo praticamente 
sem vegetação. 

Na sua maioria, os povoamentos são de origem secundária, uma vez que substituem as 
florestas termófilas antigas, e são o resultado de pastoreio extensivo anterior. Na Europa 
central, alguns prados são remanescentes das estepes do início do Holoceno (Chytrý et al., 
2007). Os povoamentos naturais de pequena dimensão destes prados, que parecem ser 
permanentes mesmo sem pastoreio (p. ex., na Polónia), ocorrem quando a floresta não 
pode crescer devido a fatores edáficos, por exemplo, em solos pouco profundos 
localizados na proximidade de afloramentos rochosos ou em solos instáveis localizados em 
vertentes íngremes (Ellenberg e Leuschner, 2010). 

Estes prados contêm um grande número de espécies raras e ameaçadas de extinção, 
nomeadamente algumas espécies vegetais enumeradas no anexo II da Diretiva Habitats 
(p. ex., Pulsatilla slavica, Gentianella anglica). A fauna de invertebrados associada a este 
tipo de habitat, em especial borboletas e outros invertebrados, merece igualmente 
destaque. Inclui várias espécies de borboletas enumeradas na Diretiva Habitats, tais como 
a Colias myrmidone (anexo II) e a borboleta-azul-do-tomilho Maculinea arion (anexo IV). O 
habitat é de elevada prioridade para a conservação de espécies de insetos polinizadores 
selvagens, nomeadamente as abelhas selvagens e outros himenópteros, moscas [p. ex., as 
moscas-das-flores (sirfídeos), as moscas-predadoras (asilídeos), e as moscas-abelha 
(bombiliídeos)], bem como borboletas e traças (lepidópteros) (ver a secção 2.4 sobre as 
espécies associadas e a secção 2.5 sobre serviços e benefícios ecossistémicos). 
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2.1.1 Identificação do habitat prioritário 

O habitat prioritário 6210 «Prados secos seminaturais 
e fácies arbustivas em substrato calcário (Festuco-
Brometalia) (* importantes habitats de orquídeas)» 
situado na zona mediterrânica é extraordinariamente 
rico em orquídeas dos géneros Ophrys, Orchis, 
Neotinea e Serapias. 

Algumas comunidades herbáceas dos Cárpatos 
também são famosas pela sua riqueza em orquídeas. 
Com efeito, este habitat abriga cerca de 20 espécies 
de orquídeas (Jongepierová, 1995). 

Na Letónia, estes prados são considerados um habitat 
prioritário, uma vez que abrigam algumas das 
seguintes espécies de orquídeas: Orchis militaris, 
O. ustulata, O. morio, O. mascula, (Auniņš, 2013). 

A dificuldade de identificar o habitat prioritário 6210* 
pode estar relacionada com a natureza efémera das 
populações de orquídeas em algumas zonas. Na 
Irlanda, por exemplo, num dado ano, foi observada 
uma quantidade impressionante de Ophrys apifera e 
Ophrys insectifera num determinado sítio durante um 
estudo sobre prados seminaturais, enquanto nos anos 
subsequentes foi encontrado apenas um pequeno 
número de orquídeas ou mesmo nenhuma (O’Neill et 
al., 2013). 

 

Ophrys apifera (Ján Šeffer) 

O risco de classificar alguns sítios como habitat prioritário rico em orquídeas (6210*) e 
outros como habitat não prioritário (6210) reside no facto de estes últimos poderem 
realmente ser sítios ricos em orquídeas que se encontram em «período de repouso» antes 
da sua floração. 

A abordagem adotada para a monitorização e a gestão das duas variantes deste habitat 
pode ser preventiva e inclusiva, de modo que todos os sítios sejam considerados como 
possíveis sítios 6210* ricos em orquídeas e geridos em conformidade, ou pode ser passiva, 
de modo que os sítios 6210* só sejam identificados como tal após anos sucessivos de 
monitorização. O risco inerente a esta última abordagem é que, sendo mais vulneráveis à 
deterioração causada pelos efeitos negativos da invasão de matos e do abandono na 
germinação das sementes de orquídeas, os «importantes habitats de orquídeas» podem 
perder-se devido a uma gestão inadequada ou inexistente antes de ser reconhecida a sua 
verdadeira importância. 

2.1.2 Etapas dinâmicas da sucessão ecológica 

A vegetação arbustiva e lenhosa, que se desenvolve aquando da flexibilização da gestão, 
também é considerada parte do habitat 6210.  

A interpretação e a cartografia do habitat no mosaico com comunidades termófilas de 
orlas e matos termófilos são geralmente problemáticas. Estes mosaicos são muito comuns, 
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por vezes, como resultado da sucessão ecológica. O «Manual de Interpretação dos 
Habitats da União Europeia» recomenda uma interpretação mais extensiva do tipo de 
habitat 6210, incluindo algumas formas de comunidades herbáceas de orlas (p. ex., 
Geranion sanguinei), como refúgios fundamentais para as espécies vegetais termófilas e 
fácies de avanço de vegetação associada a estes prados. 

2.1.3 Diferenças entre países e regiões. Problemas de interpretação 

O tipo de habitat 6210 inclui uma ampla zona de repartição de comunidades herbáceas 
que, de modo geral, são incluídas na classe fitossociológica Festuco-Brometea. Em França, 
por exemplo, são reconhecidos 39 subtipos (Besettitti el al., 2005). 

Devido à ausência de conhecimentos harmonizados, a nível internacional, sobre este tipo 
de vegetação, o «Manual de Interpretação dos Habitats da União Europeia» (CE, 2013) 
considerou os seguintes tipos de habitat: 

- 6210 Prados secos seminaturais e fácies arbustivas em substrato calcário e 
6210 * importantes habitats de orquídeas,  

- 6240 * Prados estépicos subpanónicos e  
- 6250 * Prados estépicos panónicos em substrato de «loesse».  

Estes habitats foram definidos pela combinação de dois critérios: i) a presença de espécies 
(sub)continentais e panónicas importantes do ponto de vista fitogeográfico e ii) o tipo de 
substrato geológico. No entanto, os conteúdos destas três unidades são em grande medida 
coincidentes, o que dificulta a sua utilização na proteção da natureza e na prática científica. 
Por vezes, é difícil distinguir a que tipo de habitat pertencem os prados da aliança Festucion 
valesiacae apenas com base na sua composição florística. Esta dificuldade deu lugar a 
diferentes interpretações do mesmo tipo de habitat em diferentes Estados-Membros 
(Mucina et al., 2016). 

A classificação de determinados prados nos tipos de habitat 6210 ou 6240* nem sempre 
é inequívoca7. Este problema surge, por exemplo, na fronteira polaco-alemã (vale inferior 
do rio Odra). Na Polónia, foi decidido não incluir o tipo de habitat 6240* na lista de 
referência nacional, pelo que todos os prados termófilos são classificados no tipo de 
habitat 6210. Na parte alemã do mesmo vale, prados muito semelhantes são classificados 
no tipo de habitat 6240*. Como consequência, os prados alemães são considerados um 
habitat altamente prioritário, enquanto os prados polacos não. A coerência da abordagem 
polaca com os países vizinhos é questionada por peritos (Jermaczek, 2008; Jermaczek-
Sitak, 2012; Barańska et al., 2014b).  

A França e a Itália têm diferentes interpretações de prados estépicos subpanónicos de 
Stipo capillatae-Poion carniolicae. Em França, são considerados parte do tipo de habitat 
6210, enquanto em Itália estão incluídos no tipo de habitat 6240*. 

A classificação das comunidades herbáceas estépicas xerotérmicas da Europa central ao 
nível dos habitats não é uniforme e clara na Eslováquia, na Roménia e nos países vizinhos.  

                                                 
7 No «Manual de Interpretação dos Habitats da União Europeia», a definição deste tipo de habitat (6210) 
coincide parcialmente com a definição de habitat de prados estépicos subpanónicos (6240*) ou, pelo menos, 
a distinção entre estes dois tipos não é suficientemente clara. O tipo de habitat 6240* foi subsequentemente 
adicionado durante o processo de alargamento da UE, sem corrigir a sobreposição com a definição inalterada 
do tipo de habitat 6210.  
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No nordeste da Europa, este tipo de habitat encontra-se na margem setentrional da sua 
área de repartição e não abriga a maioria das espécies típicas que servem para descrever 
o habitat 6210 no «Manual de Interpretação dos Habitats da União Europeia». Esta 
situação pode igualmente criar problemas de interpretação. 

Além disso, as diferenças florísticas entre os povoamentos mediterrânicos e os 
povoamentos temperados de alguns tipos de habitat de prados secos deram, muitas vezes, 
lugar a interpretações incorretas e dificultaram a classificação de determinados 
povoamentos na categoria adequada (Apostolova et al., 2014).  

O anexo 1 do presente documento contém informações mais exaustivas sobre a 
interpretação e a definição deste tipo de habitat de acordo com diferentes sistemas de 
classificação. 
 
2.1.4 Conclusões e recomendações 

 Seria importante partilhar e analisar a interpretação do tipo de habitat entre os países, 
em seminários e eventos biogeográficos pertinentes organizados a nível da UE. É 
improvável que se consiga harmonizar a interpretação em todos os Estados-Membros. 
No entanto, cada Estado-Membro e cada perito nacional deveria conhecer as 
interpretações que existem noutros países. Convém promover o intercâmbio de dados 
de base que demonstrem a identificação do habitat, tais como informações 
fitossociológicas, descrições de sítios e fotografias. As normas aplicáveis a esse 
intercâmbio de dados poderiam ser estabelecidas a nível da UE. Haveria vantagem em 
debater esta questão em seminários conjuntos entre regiões biogeográficas e não 
apenas numa região de cada vez. 

 Também seria aconselhável rever as definições dos tipos de habitat 6210 e 6240 
apresentadas no «Manual de Interpretação dos Habitats» da UE.  

 Uma vez que o habitat é frequentemente um elemento de mosaicos de vegetação 
dinâmicos, deve ter-se em conta o contexto espacial mais amplo (ou seja, todo o 
mosaico) no planeamento da gestão. De modo geral, o planeamento da conservação 
do habitat não deve limitar-se às parcelas restantes do habitat 6210.  
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2.2. Exigências ecológicas 

As características estruturais e florísticas deste tipo de habitat são fortemente 
influenciadas por fatores climáticos, características topográficas, condições do solo e 
práticas de gestão. É fundamental compreender os principais requisitos ecológicos, que 
podem variar a nível nacional e local, para estabelecer medidas de conservação que 
assegurem um estado de conservação favorável do habitat, conforme exigido pelo artigo 
6.º, n.º 1, da Diretiva Habitats.  

2.2.1 Solo (incluindo disponibilidade de água e nutrientes) 

Os solos são considerados o fator mais importante para determinar a composição das 
espécies vegetais e animais deste habitat. A quantidade de humidade no solo está entre 
os fatores ambientais mais importantes responsáveis pela variabilidade da vegetação da 
classe Festuco-Brometea. 

De modo geral, esta classe de prados encontra-se em solos secos, com boa drenagem, de 
neutros a alcalinos. Pode ser encontrada em solos pouco profundos ou profundos, em 
substratos calcários e lages calcárias em solos arenosos com um teor de carbonato muito 
pequeno e reação neutra.  

Alguns tipos de prados secos também se desenvolvem em solos ácidos, pobres em bases 
(Chytrý et al., 2007) e podem ainda, embora não seja habitual, ser encontrados em rochas 
vulcânicas rica em bases (Škodová et al., 2014) ou em afloramentos vulcânicos calcários 
raros (Badberg, na Alemanha). 

Os principais fatores para a presença deste tipo de habitat são os baixos níveis de 
nutrientes e os períodos de seca no solo durante o verão, na Europa central e setentrional. 
Por outro lado, sob um clima mediterrânico, estas comunidades só podem, normalmente, 
existir em solos com um teor de humidade elevado (freatismo), nos fundos dos vales (p. 
ex., em Espanha). O aumento das secas estivais e da erosão dos solos pode levar a 
alterações drásticas na estrutura e na composição da flora, o que favorece a proliferação 
de espécies anuais resistentes às secas (p. ex., em Itália). 

2.2.2 Topografia 

Estes prados estão localizados, sobretudo, a altitudes baixas a moderadas na Europa 
central e setentrional (p. ex., de 200 a 400 m), embora possam atingir altitudes mais 
elevadas na Europa meridional, por exemplo, em Espanha (a altitude pode variar entre 400 
e 2 000 m), em Itália, na Alemanha e na Roménia (encontram-se em zonas montanhosas 
da região Alpina, entre 300 e 800 m). 

O habitat pode ser encontrado em zonas planas abertas, em vertentes ou em zonas 
ligeiramente inclinadas situadas em locais termófilos orientados a sul ou a oeste (por 
exemplo, na Eslováquia, no Luxemburgo e na Polónia), em encostas de vales fluviais, em 
terraços aluviais situados em locais de altitude elevada e em zonas ensolaradas situadas 
na periferia da floresta (na Lituânia).  

2.2.3 Clima 

Uma diminuição repetida da precipitação e/ou das temperaturas durante um período 
prolongado pode modificar a composição florística, o que implica alterações nas espécies 
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animais associadas.  

 

2.3 Habitats associados 

Outros tipos de habitat estão associados ou em contacto com o habitat 6210 e podem 
influenciar a sua gestão. Alguns habitats estão relacionados com o habitat 6210 em termos 
de dinâmica e de sucessão ecológica ou formam mosaicos de habitat.  

Uma vez que o gradiente das condições ambientais dos prados secos é contínuo, a 
vegetação do habitat 6210 encontra-se frequentemente em transição para outros tipos de 
vegetação, incluindo dunas (p. ex., 2130 * Dunas fixas costeiras com vegetação herbácea 
(«dunas cinzentas»), habitats de matos (40A0 * Matos peripanónicos subcontinentais, 
5130 Formações de Juniperus communis em charnecas ou prados calcários), vários tipos 
de prados e pradarias (6110*, 6120*, 6230*, 6240*, 6270*, 6280*, 62A0, 6410), e turfeiras 
baixas alcalinas (7230), e podem formar parte integral das lages calcárias do tipo de habitat 
complexo (8240*). O anexo 1 do presente documento contém informações mais 
exaustivas sobre os tipos de habitat que podem estar associados ou em contacto com o 
habitat 6210. 

Entre os tipos de habitat associados suscetíveis de formar mosaicos estão também as 
comunidades termófilas de orlas (p. ex., Geranion sanguinei) e uma variedade de habitats 
de florestas secas, tais como os tipos de habitat 9150, 9170, 91G0 e algumas florestas de 
carvalhos ou florestas mistas de carvalho e carpas mediterrânicas, da Dácia e da Ilíria, 
incluindo mosaicos «estépicos» naturais no limite do crescimento das árvores com as 
florestas de carvalhos termófilos Quercetalia pubescentis. 
 

 
Juniperus communis subsp. communis num prado seco em solo calcário na Baixa Áustria (Stefan 
Lefnaer) 
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2.4 Espécies associadas 

Algumas espécies enumeradas nos anexos II, IV e V da Diretiva Habitats e no anexo I da 
Diretiva Aves estão estreitamente associadas a este habitat e a sua conservação pode 
exigir alguma gestão específica. Este tipo de habitat é especialmente importante para as 
espécies de invertebrados, nomeadamente as espécies polinizadoras, tais como muitos 
himenópteros aculeados, táxones de moscas e espécies de borboletas. Algumas espécies 
relevantes são mencionadas a seguir.  

Espécies vegetais 

Os prados semissecos são ricos em espécies vegetais raras e protegidas, incluindo três 
espécies enumeradas no anexo II da Diretiva Habitats: 

A Gentianella anglica (genciana-precoce) é uma espécie vegetal anual rara, endémica do 
Reino Unido. Floresce em prados calcários, principalmente em vertentes íngremes 
orientadas a sul, que recebem períodos mais longos de luz solar e nas quais a profundidade 
do solo é diminuta (2 a 5 cm) e, por conseguinte, a fertilidade é muito baixa (WCC, 1999). 
A maioria dos locais em que se encontra esta vegetação corresponde ao habitat 6210. 
Cresce em solos nus ou em relva rasteira mantida aberta por uma combinação de pastoreio 
e pisoteio dos animais em solos secos e pouco profundos. Se as gramíneas forem densas, 
a sombra que estas produzem impede que rivalizem com outras espécies mais vigorosas. 
Desde 1970, a G. anglica tem sofrido um declínio acentuado, sobretudo devido à lavoura 
e à utilização de fertilizantes em antigos prados calcários e ao abandono do pastoreio nos 
restantes prados. 

A Pulsatilla slavica* é uma espécie endémica dos Cárpatos ocidentais, na Polónia e na 
Eslováquia, e está enumerada como espécie prioritária no anexo II da Diretiva Habitats. Na 
Eslováquia, esta espécie vegetal encontra-se em vertentes rochosas com vegetação 
herbácea, em pinhais remanescentes e, ainda que raramente, em faiais situados em solos 
calcários e dolomíticos, desde as zonas montanhosas até à cintura da vegetação subalpina. 
Na Polónia, a colheita desta espécie vegetal foi considerada uma ameaça importante. Na 
Eslováquia, está ameaçada pela perda de habitat devido ao crescimento excessivo ou à 
florestação (sobretudo de Pinus sylvestris e P. nigra), à erosão do solo e ao pisoteio nos 
trilhos turísticos, à colheita de espécies vegetais e à exploração de pedreiras (Mereďa e 
Hodálová, 2011). 

A Himantoglossum adriaticum é uma orquídea rara endémica da Europa e está ameaçada 
de extinção em muitos países. Cresce nos solos calcários, em prados naturais e 
seminaturais, secos e mesófilos, ou em zonas florestais abertas e está limitada a uma 
pequena região ao longo da costa adriática, no centro e sudeste da Europa. A H. adriaticum 
cresce mais frequentemente em prados que podem ser caracterizados como o estado de 
sucessão secundária da classe de vegetação Festuco-Brometea (Bódis et al., 2018). Está 
exposta a várias ameaças, incluindo a intensificação da agricultura, a gestão florestal, o 
abandono dos solos, as espécies invasoras e a colheita de espécies vegetais. Floresce em 
zonas protegidas em toda a área de repartição do habitat e recomenda-se a monitorização 
contínua das suas populações (Dostalova et al., 2013). 
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Himantoglossum adriaticum (Mário Duchoň)  
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Aves 

Estes prados proporcionam um habitat para muitas espécies de aves raras ou ameaçadas, 
incluindo muitas que estão enumeradas no anexo I da Diretiva Aves. Várias aves de rapina 
como o Falco biarmicus (alfaneque), o Pernis apivorus (bútio-vespeiro), a Circaetus gallicus 
(águia-cobreira) e o Circus pygargus (águia-caçadeira) usam estes prados como zonas de 
caça durante a época de reprodução. Por conseguinte, é importante assegurar a presença 
dos animais de que se alimentam, tais como pequenos mamíferos e galináceos. Uma fonte 
de alimentos abundante é um requisito fundamental para as aves de rapina que hibernam 
nos prados secos. Todas estas aves de rapina necessitam de zonas amplas e abertas para 
caçar, com vegetação de grande porte adequada a áreas de repouso (Croft e Jefferson, 
1999). 

Muitas espécies de passeriformes, incluindo a Emberiza hortulana (sombria-brava), a 
Sylvia nisoria (toutinegra-barrada), a Lullula arborea (cotovia-dos-bosques) e o Lanius 
collurio (picanço-de-dorso-ruivo) usam este habitat para nidificação e repouso e têm sido 
fortemente afetadas pelas alterações das práticas agrícolas. Entre as outras espécies de 
aves enumeradas no anexo I da Diretiva Aves que se reproduzem nestes prados, incluem-
se o Burhinus oedicnemus (alcaravão) e a Calandrella brachydactyla (calhandrinha-
galucha).  

Este habitat é igualmente importante para outras espécies de aves como o Lanius 
excubitor (picanço-real-nortenho), a Emberiza cia (CIA), a Emberiza citrinella 
(escrevedeira-amarela) e o Caprimulgus europaeus (noitibó-cinzento). 

A perda, a fragmentação e a deterioração do habitat através da alteração das práticas 
agrícolas têm uma incidência direta nas espécies de aves. A ausência de gestão devido ao 
abandono ou à intensificação das atividades agrícolas, incluindo o aumento da utilização 
de pesticidas, de fertilizantes artificiais e de chorume, provoca a diminuição do número de 
invertebrados. A disponibilidade reduzida desta importante fonte de alimento invernal 
conduziu a uma diminuição generalizada e contínua destas espécies de aves na sua área 
de repartição da UE. Além disso, a perturbação relacionada com a atividade humana 
durante a época de reprodução é responsável por problemas na reprodução. 
 
Invertebrados 

O habitat 6210 é de elevada prioridade para a conservação de espécies polinizadoras 
selvagens, incluindo abelhas selvagens e moscas, bem como borboletas e traças. Muitos 
invertebrados como abelhas, vespas, gafanhotos, grilos, moscas-predadoras (Asilidae), 
moscas-das-flores (Syrphidae), moscas-abelha (Bombyliidae) e outros insetos e aranhas 
são típicos deste habitat. Por este motivo, diversos tipos de invertebrados predadores e 
parasitas também são espécies típicas.  

Os prados calcários são especialmente ricos em espécies de formigas, devido às condições 
quentes e secas das coberturas herbáceas interrompidas por rochas. Os solos deste 
habitat apresentam igualmente uma fauna rica constituída por pequenos artrópodes, 
nematoides, larvas de insetos, minhocas. Os prados de pastoreio (pastos ou pastagens) 
apresentam uma diversidade de invertebrados (insetos, ácaros, nemátodos) saprófagos 
(que se alimentam de matéria orgânica em decomposição), os quais dependem dos 
excrementos dos animais de pastoreio.  
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Estes prados constituem igualmente um importante recurso de néctar e pólen para um 
grande número de insetos comuns. Durante a época de floração, os prados abrigam uma 
grande diversidade de borboletas e outros insetos antófilos (insetos polinizadores), tais 
como escaravelhos, abelhas e vespas, tripes, moscas-das-flores e outras moscas. Um 
estudo que combinou dados sobre a distribuição e a produtividade de néctar de diferentes 
espécies de floração do Reino Unido (Baude et al., 2016) revelou que os prados calcários 
são um dos habitats que produzem a maior quantidade de néctar por unidade de 
superfície a partir das mais diversas fontes vegetais. 

As espécies de borboletas associadas a este habitat merecem ser destacadas e incluem 
várias espécies com requisitos ecológicos específicos. Os prados calcários secos são os 
habitats mais ricos em espécies de borboletas na Europa (Van Swaay, 2002, 2006). Das 
576 espécies registadas como indígenas na Europa, 274 (48 %) estão presentes em prados 
calcários secos, mais do que em prados alpinos e subalpinos (nos quais foram registadas 
261 espécies) (WallisDeVries e Van Swaay, 2009). Destas 274 espécies de borboletas, 44 
(16 %) são endémicas da Europa e só se encontram em solo europeu. Das 71 espécies 
consideradas ameaçadas na Europa, 37 (52 %) podem ser encontradas em prados 
calcários. As espécies típicas incluem muitas borboletas do género Zygaena e da família 
Hesperiidae, bem como outras grandes e vistosas como a borboleta-cauda-de-andorinha 
(Papilio machaon) ou a borboleta-zebra (Iphiclides podalirius). 

As espécies de borboletas características dos 
prados calcários incluem duas espécies muito 
ameaçadas enumeradas na Diretiva Habitats, 
a Colias myrmidone (anexos II e IV) e a 
Maculinea arion (anexo IV).  

A Colias myrmidone é considerada como a 
espécie de borboletas cuja população sofreu 
o maior declínio a nível europeu. Já 
desapareceu da maioria dos países da sua 
área de repartição europeia e, se não forem 
adotadas medidas imediatas, a espécie 
desaparecerá da Europa. A reintrodução 
desta espécie deve ser considerada em todos 
os países e regiões nos quais se extinguiu nos 
últimos anos, desde que seja restabelecido 
um habitat suficiente, de acordo com o plano 
de ação da UE para as espécies (Marhoul e 
Olek, 2012). 

 
   Colias myrmidone (Ľ. Víťaz) 

A Parnassius apollo está associada a este tipo de habitat na região Boreal, onde está 
presente nos prados situados a baixa altitude8. Na Croácia, a borboleta Proterebia afra 
dalmata está presente neste habitat, enquanto a Pseudophilotes bavius (azul-da-salva) é 
típica deste habitat no sudeste da Europa. Os prados calcários secos também são 

                                                 
8 Durante o seminário biogeográfico boreal, a Fundação Butterfly Conservation Europe propôs que esta 
espécie fosse incluída como espécie típica do tipo de habitat (2012). Nos Alpes e nas áreas de repartição 
associadas, só está presente em zonas subalpinas, situadas entre 750 e 2 000 m de altitude, no tipo de 
habitat 6170. 
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considerados bons habitats de reprodução para a Euphydryas aurinia (fritilária-dos-
lameiros) e a Lycaena dispar (acobreada-grande) (Rūsiņa, 2017).  

Os prados calcários secos são habitats importantes para muitos himenópteros aculeados, 
tais como abelhas selvagens, vespas e moscas-serra. A maioria das abelhas solitárias é 
especializada em certas espécies vegetais como fonte de pólen e muitas são especializadas 
em espécies de prados calcários. No Reino Unido, por exemplo, estes habitats podem 
abrigar mais de 80 espécies, das quais 14 estão estreitamente associadas ao habitat (Falk, 
2015). Algumas espécies de abelhas dependem de famílias ou géneros de espécies vegetais 
que são típicas de prados calcários, por exemplo, a Melitta dimidiata depende da espécie 
Onobrychis sp. e a Andrena hattorfiana da espécie Knautia arvensis. Estas abelhas têm uma 
ligação muito estreita com este habitat, uma vez que dependem do pólen recolhido para 
abastecer as colmeias. As espécies típicas que se adaptaram às condições secas também 
incluem um número considerável de moscas (dípteros) como, por exemplo, as moscas-
abelha (Bombylidae), vários tipos de moscas-das-flores (Syrphidae: espécies dos géneros 
Merodon, Eumerus, Paragus, Pipizella) e as moscas-predadoras (Asilidae), que necessitam 
de zonas soalheiras e quentes e são, frequentemente, características das zonas 
montanhosas com prados calcários. As abelhas e as moscas-abelha necessitam de uma 
estrutura de prado aberta e heterogénea à escala micro (5 a 10 cm). Uma cobertura 
herbácea de estrutura monótona não é boa para abelhas que nidificam no solo ou para 
insetos predadores como as formigas e os escaravelhos-tigre (Cicindelinae). 

Muitas espécies raras de gafanhotos, tais como o Saga pedo, o Gomphocerippus rufus e o 
Stenobothrus lineatus, também estão associadas a estas pastagens (Alexander, 2003; 
Sardet et al., 2015), bem como de grilos como o Gyrillus campestris. 

Consulte a secção 5.1.3 para uma descrição dos requisitos de gestão aplicáveis aos 
invertebrados. 

Répteis 

Os répteis associados a este habitat em algumas partes da sua área de repartição incluem 
espécies como a Coronella austriaca (cobra-lisa-europeia), a Zamenis longissimus (cobra-
de-esculápio), a Hierophis viridiflavus (cobra-verde-e-amarela), a Lacerta agilis (lagarto-
ágil), a Lacerta bilineata (lagarto-verde-ocidental) e a Podarcis muralis (lagartixa-dos-
muros) (Bensettiti et al., 2005). 
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Mamíferos 

Algumas espécies de mamíferos são típicas deste 
tipo de habitat, principalmente pequenos 
roedores. O esquilo-do-campo-europeu 
(Spermophilus citellus), enumerado nos anexos II 
e IV da Diretiva Habitats, alimenta-se, 
normalmente, de gramíneas rasteiras (10 a 20 cm) 
em estepes e prados secos. Estas condições 
podem perder-se quando o pastoreio cessa, as 
gramíneas crescem de forma mais densa e a 
vegetação arbustiva se expande (Janák et al., 
2013).  

 
   Esquilo-do-campo-europeu (Michal 
Ambros) 

2.5 Serviços e benefícios ecossistémicos 

Os prados calcários proporcionam benefícios importantes para a sociedade (produção, 
emprego), o ambiente e a biodiversidade, embora esses benefícios nem sempre sejam 
reconhecidos ou compreendidos de forma adequada. Estes prados são amplamente 
utilizados para o pastoreio de animais em toda a UE, o que gera rendimentos para as 
comunidades locais em toda a sua área de distribuição. Os serviços e benefícios 
ecossistémicos fornecidos pelo habitat incluem a polinização, a prevenção da erosão do 
solo e a fixação de carbono, bem como valores estéticos e recreativos.  

Tal como exposto na secção anterior, estes prados são habitats essenciais para muitas 
espécies protegidas da UE (plantas, aves, borboletas, répteis e mamíferos) e para outros 
animais selvagens de pasto como veados e roedores. O habitat 6210 é de elevada 
prioridade para a conservação das espécies polinizadoras selvagens, nomeadamente 
abelhas selvagens, moscas, borboletas e traças. 

Além disso, embora os solos utilizados para culturas de gestão intensiva sejam pobres em 
matéria de fixação de carbono, as pastagens podem fixar 0,3 a 0,6 toneladas de carbono 
por hectare por ano (DEFRA, 2007). 

Os prados secos e as estepes são o habitat de espécies antecessoras ou familiares de várias 
das ervas aromáticas mais utilizadas (como o manjericão selvagem, o orégão vulgar ou 
manjerona selvagem, o tomilho selvagem), dos bolbos de jardim e de várias especiarias e 
plantas medicinais (EEA, 2001). 

O habitat 6210, visivelmente rico em espécies (plantas de floração, insetos, aves de 
rapina), também tem um elevado valor recreativo. Este tipo de prado tem sido uma 
característica importante da pintura paisagística e da valorização do espaço rural.  
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2.6 Distribuição geográfica 

2.7.1. Superfície declarada pelos Estados-Membros 

O tipo de habitat está presente em 25 países e sete regiões biogeográficas9. Todos os 
Estados-Membros comunicaram a área de repartição atual e a superfície abrangidas por 
este tipo de habitat (no âmbito das obrigações de elaboração de relatórios estabelecidas 
no artigo 17.º da Diretiva Habitats10). Em 2013, a superfície total declarada foi de 
16 732 km2. No que respeita à área de superfície, cerca de metade das avaliações registou 
uma tendência descendente. A maior superfície deste habitat encontra-se na região 
Mediterrânica, enquanto a área de repartição é maior na região continental. 

 

 

Figura 2: Área de superfície (km2) e área de repartição do habitat 6210 em cada região 
biogeográfica: Alpina (ALP), Atlântica (ATL), Mar Negro (BLS), Boreal (BOR), Continental (CON), 
Mediterrânica (MED) e Panónica (PAN).  
 

Embora o tipo de habitat esteja presente em 25 países, cerca de 90 % da sua superfície 
declarada pertence a cinco países (Itália, França, Roménia, Espanha e Bulgária).  

                                                 
9 De acordo com as listas de referência da UE. 

https://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter2. 
10 O conjunto de dados previsto no artigo 17.º que contém dados tabulares conforme comunicados por todos 
os Estados-Membros (exceto a Croácia) para o período de 2007-2012: https://www.eea.europa.eu/data-
and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-
format. Importa referir que existem problemas com a qualidade dos dados incluídos nos relatórios 
apresentados nos termos do artigo 17.º, pelo que a informação incluída no presente plano de ação, que se 
baseia nesses dados, deve ser interpretada com prudência e considerada indicativa. 
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https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
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A Itália declarou a maior área de superfície do habitat 6210 (6 407 km2), no período de 
2007 a 2012, seguida da França (3 028 km2), da Roménia (2 200 km2), da Espanha 
(1 915km2) e da Bulgária (1 258 km2). 

 
Figura 4. Área de superfície (km2) do habitat 6210 nos Estados-Membros  

 
Figura 5. Superfície da área de repartição (km2) do habitat 6210 nos Estados-Membros  
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Figura 6. Superfície (km2) do habitat 6210 por Estado-Membro em cada região biogeográfica (de 
acordo com os relatórios previstos no artigo 17.º, para o período de 2017-2012) 

2.6.1. Tendência da área da superfície 

No que respeita à área de superfície, cerca de metade das avaliações realizadas no período 
de 2007-2012 registou uma tendência descendente11. A tendência foi ascendente em 
apenas 4 % das avaliações (Bélgica, nas regiões ATL e CON). Não foram comunicadas 
informações sobre a tendência da área de superfície em 16 % das avaliações (Bulgária, nas 
regiões ALP, BLS e CON, Espanha, na região MED, Luxemburgo, na região CON, e Polónia, 
nas regiões ALP e CON).  
 

 

Figura 7. Tendência da superfície do tipo de habitat 6210: 
número de avaliações notificadas em cada categoria de tendência 

                                                 
11 No total, foram notificadas 45 avaliações para o tipo de habitat 6210, realizadas em 24 Estados-
Membros (a Croácia não apresentou qualquer relatório para o período de 2007-2012) e sete regiões. 
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2.6.2 Distribuição do tipo de habitat 6210 na rede Natura 2000 

Cerca de 57 % da superfície total deste tipo de habitat na UE está incluída na rede Natura 
2000.  

De acordo com os relatórios, o habitat tem uma presença significativa12 em 4 437 sítios 
Natura 2000. 

A região continental é aquela em que o habitat 6210 está presente num maior número de 
sítios Natura 2000. Nesta região, mais de 50 % dos sítios que fazem parte deste habitat 
estão localizados na Alemanha, Itália e França.  

No entanto, a maior superfície estimada do habitat 6210 abrangida pela rede corresponde 
à região biogeográfica Mediterrânica.  

A Itália é o país com a maior área de superfície do habitat 6210 incluída na rede Natura 
2000. No entanto, se se considerar o número de sítios em que o habitat está presente, a 
Alemanha é país com mais sítios, embora a sua superfície seja reduzida e a sua dimensão 
média muito pequena. Outros Estados-Membros como a Bulgária têm um número 
reduzido de sítios, mas com uma grande área de superfície do habitat. 

 

 

Figura 9. Superfície total do habitat 6210 incluída na rede Natura 2000 em cada Estado-Membro 

 

                                                 
12 Sem incluir os sítios em que o tipo de habitat é indicado com uma representatividade D: presença não 
significativa. 
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Figura 10. Número de sítios Natura 2000 em que o habitat 6210 está presente em cada Estado-
Membro 

 
A percentagem da superfície do habitat incluída na rede Natura 2000 também foi estimada 
para cada Estado-Membro em cada região biogeográfica, com base no conjunto de dados 
previsto no artigo 17.º. Esta estimativa foi calculada a partir da superfície total do habitat 
declarada e da superfície incluída na rede Natura 2000 (ver quadro 4 infra). 
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Quadro 4. Superfície do habitat 6210 incluída na rede Natura 2000 e respetiva percentagem, 
dados de 2013 (com base no conjunto de dados previsto no artigo 17.º) 

Região 
biogeográfica EM 

6210 – 
Superfície 
total (km2) 

6210 – Superfície 
na rede Natura 
2000 (km2) 

% na rede 
Natura 2000 

ALP AT 25,00 15,00 60 

ALP BG 177,00 173,68 98 

ALP DE 28,00 23,12 83 

ALP ES 522,00 227,00 44 

ALP FR 550,00 295,14 54 

ALP HR N/D  N/D N/D 

ALP IT 1 173,00 418,78 36 

ALP PL 2,00 2,00 100 

ALP RO 900,00 800,00 89 

ALP SE 1,00 0,20 20 

ALP SI 66,00 48,00 73 

ALP SK 154,00 100,00 65 

ALPINA   3 598,00 2 102,92 58 % 

ATL BE 0,20 0,17 86 

ATL DE N/D 1,94 N/D 

ATL DK 4,10 1,00 24 

ATL ES 508,91 375,00 74 

ATL FR 1 500,00 332,00 22 

ATL IE 14,29 9,58 67 

ATL NL 0,50 0,50 100 

ATL UK 506,47 336,87 67 

ATLÂNTICA   2 534,47 1 057,06 42 % 

BLS BG 109,61 93,01 85 

MAR NEGRO   109,61 93,01 85 % 

BO EE 50,00 32,00 64 

BO FI 1,40 0,50 36 

BO LT 40,00 7,90 20 

BO LV 30,00 18,00 60 

BO SE 140,00 32,00 23 

BOREAL   261,40 90,40 35 % 

CON AT 25,00 13,00 52 

CON BE 4,06 4,00 99 

CON BG 972,09 902,66 93 

CON CZ 139,30 64,85 47 

CON DE 347,54 243,06 70 

CON DK 41,00 12,00 29 

CON FR 600,00 345,00 58 

CON HR N/D N/D N/D 
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CON IT 1 218,47 509,18 42 

CON LU 3,10 1,86 60 

CON PL 30,00 30,00 100 

CON RO 1 300,00 1 200,00 92 

CON SE 69,00 57,00 83 

CON SI 65,00 34,00 52 

CONTINENTAL   4 814,56 3 416,61 71 % 

MED ES 883,55 396,00 45 

MED FR 378,00 378,00 100 

MED HR N/D N/D N/D 

MED IT 4 015,25 1 557,46 39 

MED PT N/D 284,00 N/D 

MEDITERRÂNICA   5 276,80 2 615,46 50 % 

PAN CZ 8,92 4,10 46 

PAN HU 85,00 78,00 92 

PAN SK 43,66 35,00 80 

PANÓNICA  137,58 117,10 85 % 

TOTAL UE 16 732,42 9 492,56 57 % 
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3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PRESSÕES E AMEAÇAS 

3.1 Estado de conservação e tendências 

O estado de conservação é desfavorável e está a deteriorar-se na maior parte da área 
de repartição do habitat, de acordo com os relatórios apresentados pelos 
Estados-Membros, nos termos do artigo 17.º da Diretiva Habitats.  
O estado de conservação no interior da rede Natura 2000 é melhor do que no exterior 
(35 % da superfície do habitat da rede Natura 2000 está em excelente estado de 
conservação, cerca de 55 % está em bom estado de conservação e menos de 10 % está em 
estado de conservação inferior a bom).  
A utilização de métodos harmonizados permitiria uma comparação mais eficaz das 
avaliações do estado de conservação, pelo menos, entre países pertencentes à mesma 
região biogeográfica. 

As informações incluídas na presente secção baseiam-se, sobretudo, em dados 
comunicados pelos Estados-Membros para o período de 2007-2012 e incluídos no 
conjunto de dados previsto no artigo 17.º13. Também estão incluídos alguns dados dos 
últimos relatórios apresentados pelos Estados-Membros, em 2019, relativos ao estado de 
conservação e às tendências observados no período de 2013-2018. No entanto, importa 
referir que estes dados, atualmente disponíveis na AEA14, podem ainda ser objeto de 
revisão. 

A metodologia utilizada para avaliar o estado de conservação depende de dados 
provenientes de várias fontes. De preferência, os dados deveriam ter sido recolhidos 
durante o período de referência, com recurso a métodos comparáveis em todos os 
Estados-Membros. Contudo, os Estados-Membros utilizaram os dados coligidos para fins 
diversos e ao longo de vários períodos de tempo. Em muitos casos, não existem dados 
adequados e as avaliações foram realizadas com base em pareceres de peritos. 

3.1.1 Estado de conservação a nível da região biogeográfica 

No período de referência anterior, o estado de conservação era desfavorável em todas as 
regiões biogeográficas (ainda não foram elaborados dados para o último período de 
referência). A maior parte da superfície encontrava-se num estado desfavorável e os 
parâmetros com pior avaliação foram as perspetivas futuras e a estrutura e funções. Estas 
avaliações indicaram que o habitat estava degradado e que era previsível que a sua 
deterioração prosseguisse a nível biogeográfico, no futuro. 

 
 
 

                                                 
13https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-
1/article-17-database-zipped-ms-access-format. No último período de referência, a Croácia (HR) não 
apresentou o relatório previsto no artigo 17.º e, por este motivo, os dados deste país não estão incluídos na 
presente secção. Importa igualmente relembrar que existem problemas com a qualidade dos dados incluídos 
nos relatórios apresentados nos termos do artigo 17.º, pelo que a informação incluída na presente secção 
deve ser interpretada com prudência e considerada apenas indicativa. 
14 https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-

summary-dashboards. 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-2015-dataset
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-2015-dataset
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summary-dashboards
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summary-dashboards
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Quadro 5. Estado de conservação e tendências do habitat 6210, por região biogeográfica (2007-
2012)  

Região Área de 
repartição 

Superfíci
e 

Estrutura 
e função 

Perspetiva
s futuras 

EC 
2007-2012 

Tendência 
do EC 

EC anterior 
(2001-2006) 

ALPINA D1 D1 D1 D1 D1 - XX 

ATLÂNTICA FV D2 D2 D2 D2 - D2 

MAR NEGRO FV FV D1 D1 D1 = XX 

BOREAL FV D2 D2 D2 D2 - D2 

CONTINENTAL D1 D2 D2 D2 D2 - D2 

MEDITERRÂNICA D1 D1 D1 D2 D2 - XX 

PANÓNICA FV D1 D1 D1 D1 = D2 
 

Favorável FV Desconhecido XX Desfavorável - inadequado D1 Desfavorável - mau D2 

Legenda: (+) com melhorias (-) em deterioração (=) estável (x) desconhecido (n/a) não comunicado 

 
3.1.2 Estado de conservação do habitat a nível dos Estados-Membros, em cada região 
biogeográfica 

O estado de conservação é avaliado de seis em seis anos em cada Estado-Membro, em 
todas as regiões biogeográficas. Atualmente, estão disponíveis as avaliações de três 
períodos de referência (desde 2001; os dados resumidos relativos ao estado de 
conservação deste tipo de habitat durante os três períodos de referência podem ser 
consultados no quadro 6 apresentado a seguir).  

De modo geral, o estado de conservação do habitat 6210 não melhorou durante o período 
de 2013-2018. Pelo contrário, foi observada uma deterioração do estado de conservação 
deste tipo de habitat em vários Estados-Membros, a nível da região biogeográfica.  

De acordo com os últimos relatórios apresentados pelos Estados-Membros, em 2019, o 
estado de conservação é desfavorável em todos os Estados-Membros e regiões, com 
exceção da Croácia, nas regiões Alpina e Mediterrânica, e da Roménia, nas regiões Alpina 
e Continental. 

A situação é preocupante na região Atlântica, onde todos os países comunicaram que este 
habitat se encontrava num estado de conservação desfavorável. Além disso, o estado de 
conservação deteriorou-se, desde o primeiro período de referência (2001-2006), na 
Bélgica, na Alemanha e nos Países Baixos. 

O estado de conservação deste tipo de habitat foi igualmente assinalado como 
desfavorável em todos os países da região Boreal, e com tendência descendente na Letónia 
e na Suécia. 

Na região Mediterrânica, todos os países comunicaram que o habitat se encontrava num 
estado de conservação desfavorável. Além disso, foi observada a sua deterioração em 
França, Itália e Portugal, em comparação com períodos de referência anteriores.  

Na região Panónica, o estado de conservação do tipo de habitat 6210 foi assinalado como 
desfavorável - inadequado (D1) em todos os países, embora pareça ter melhorado na 
Chéquia desde os últimos períodos de referência.  

Na região continental, a maior parte da superfície deste tipo de habitat está num estado 
de conservação mau (D2), enquanto cerca de 20 % está num estado de conservação 
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inadequado (D1). O único estado de conservação favorável foi comunicado pela Roménia, 
que só detém cerca de 0,2 % da superfície total do habitat na região.  

O estado de conservação deteriorou-se em vários casos, em comparação com o período 
de referência anterior, por exemplo, na Áustria, nas regiões Alpina e Continental, na 
Alemanha, nas regiões Atlântica e Continental, e na Itália, nas regiões Alpina, Continental 
e Mediterrânica. 

A situação melhorou ligeiramente, com a alteração de estado de conservação mau (D2) 
para estado de conservação inadequado (D1) em Espanha, nas regiões Alpina e Atlântica 
(devido a métodos diferentes e à melhoria dos conhecimentos, respetivamente), na 
Polónia, na região Alpina (devido à melhoria dos conhecimentos), e na Chéquia, na região 
Panónica (devido à melhoria dos conhecimentos).  
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Quadro 6. Estado de conservação do habitat 6210, conforme comunicado pelos Estados-
Membros da UE para os três períodos de referência disponíveis 

EM 
 

REGIÃO 
 

EC 2001-
2006 

EC 2007-
2012 

Tendência 
 

% na 
região 

EC 2013-
2018 

Tendência 
 

AT ALPINA D1 D1 = 23,6 D2 - 

BG ALPINA N/D D1 = 8,5 D1 x 

DE ALPINA D1 D1 - 3,7 D1 = 

ES ALPINA XX D2 - 7,2 D1 x 

FR ALPINA D1 D1 = 18,3 D1 = 

HR ALPINA N/D N/D   FV = 

IT ALPINA FV D1 - 22,1 D2 - 

PL ALPINA D1 D2 + 0,5 D1 x 

RO ALPINA N/D FV  0,5 FV x 

SE ALPINA D2 D2 - 0,7 D2 - 

SI ALPINA D2 D2 = 2,8 D2 - 

SK ALPINA D1 D1 = 12,1 D1 x 
        

BE ATLÂNTICA D1 D2 + 0,7 D2 x 

DE ATLÂNTICA D1 D1 x 2,6 D2 - 

DK ATLÂNTICA D2 D2 x 1,3 D2 - 

ES ATLÂNTICA D1 D2 - 15,0 D1 = 

FR ATLÂNTICA D2 D2 - 37,7 D2 - 

IE ATLÂNTICA D2 D2 = 6,2 D2 - 

NL ATLÂNTICA D1 D2 = 0,2 D2 + 

UK ATLÂNTICA D2+ D2  36,2 D2 = 
        

BG MAR NEGRO N/D D1 = 100 D1 x 
        

EE BOREAL D1- D1 = 17,3 D1 = 

FI BOREAL D2- D2 - 4,6 D2 = 

LT BOREAL D2- D2 - 25,9 D2 x 

LV BOREAL D2+ D2 - 23,8 D2 - 

SE BOREAL D2- D2 - 28,4 D2 - 
        

AT CONTINENTAL D1 D1 = 5,0 D2 - 

BE CONTINENTAL D1 D2 + 1,0 D2 + 

BG CONTINENTAL N/D D1 = 10,7 D1 x 

CZ CONTINENTAL D2 D2 + 10,3 D2 = 

DE CONTINENTAL D1- D1 - 33,1 D2 - 

DK CONTINENTAL D2 D2 x 3,6 D2 - 

FR CONTINENTAL D2 D2 - 17,9 D2 - 

HR CONTINENTAL N/D N/D   D1 = 

IT CONTINENTAL FV D1 - 8,9 D2 - 

LU CONTINENTAL D1 D2 x 0,3 D2 - 

PL CONTINENTAL D2 D1 + 6,0 D1 x 

RO CONTINENTAL  FV  0,2 FV x 

SE CONTINENTAL D2 D2 - 1,1 D2 - 

SI CONTINENTAL D2 D2 - 1,8 D2 - 
        

ES MEDITERRÂNICA XX D2 x 45,9 D2 - 

FR MEDITERRÂNICA D1 D2 - 10,7 D2 - 

HR MEDITERRÂNICA N/D N/D   FV = 

IT MEDITERRÂNICA FV D1 - 40,2 D2 - 

PT MEDITERRÂNICA FV FV  3,2 D1 - 
        

CZ PANÓNICA D2 D2 + 6,9 D1 = 

HU PANÓNICA D2 D1 = 84,9 D1 = 

SK PANÓNICA XX D1 = 8,2 D1 X 
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Figura 12. Mapa com a distribuição do habitat 6210 e o estado de conservação geral, conforme 
comunicado pelos EM para o período de 2007-2012 (exceto a Croácia). 

3.1.3 Tendência do estado de conservação do tipo de habitat 6210 

De acordo com as últimas informações disponíveis (relatórios previstos no artigo 17.º, para 
o período de 2007-2012), a maioria das avaliações regionais indica que o estado de 
conservação está a deteriorar-se, embora se mantenha geralmente estável em duas 
regiões (Mar Negro e Panónica). 
 

 

Figura 13. Tendência do estado de conservação do habitat 6210, representada pelo número de 
Estados-Membros por região biogeográfica, em cada categoria de tendência (2007-2012) 
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3.2 Estado de conservação do habitat nos sítios Natura 2000  

O grau de conservação de cada habitat é indicado no formulário de dados normalizados 
da rede Natura 2000 para cada sítio em que o habitat está presente, de acordo com as 
seguintes categorias: 

 A: Excelente estado de conservação 

 B: Bom estado de conservação 

 C: Estado de conservação médio ou reduzido. 

 

Figura 14. Percentagem da superfície total do habitat 6210 em cada classe de grau de 
conservação na rede Natura 2000. A: excelente, B: bom, C: médio ou reduzido (base de dados da 
rede Natura 2000, 2018) 

 
Em média, cerca de 35 % da superfície do habitat da rede Natura 2000 está em excelente 
estado de conservação, cerca de 55 % está em bom estado de conservação e menos de 
10 % está em estado de conservação reduzido.  
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Figura 15. Percentagem da superfície do habitat com grau de conservação excelente em sítios 
Natura 2000, em cada região biogeográfica 
 

3.3 Metodologias para a avaliação e a monitorização do estado de 
conservação 

Os Estados-Membros devem assegurar a vigilância do estado de conservação dos habitats 
naturais e das espécies referidos no artigo 2.º, tendo especialmente em conta os tipos de 
habitat natural prioritários e as espécies prioritárias, na aceção do artigo 11.º da Diretiva 
Habitats, e estes devem constituir a base das avaliações previstas no artigo 17.º15.  

Os Estados-Membros desenvolveram metodologias para avaliar o estado de conservação 
dos tipos de habitats e das espécies de interesse comunitário ou estão a 
desenvolver/melhorar estes métodos. Normalmente, estes métodos definem variáveis, 
critérios e valores-limite para os parâmetros-chave (área de repartição, estrutura e função, 
etc.) que indicam se o tipo de habitat se encontra num estado de conservação favorável.  

Atualmente, alguns países estão a desenvolver e a testar protocolos metodológicos 
normalizados (Itália) e modelos baseados em vários critérios (Dinamarca). Outros 
desenvolveram grelhas exaustivas, a nível do sítio ou local, para fins de avaliação e 
monitorização, nomeadamente de espécies vegetais típicas (Alemanha16), bem como 
outras abordagens para a avaliação do estado de conservação. 

No entanto, não existem referências oficiais relativamente à descrição do «estado de 
conservação favorável» para o habitat 6210, e alguns Estados-Membros ainda não 
dispõem de uma metodologia exaustiva para avaliar o estado de conservação, uma vez 

                                                 
15 Reporting under Article 17 of the Habitats Directive. Explanatory Notes and Guidelines for the period 
2013–2018. (notas explicativas e orientações para a elaboração dos relatórios previstos no artigo 17.º, para 
o período de 2013-2018) Versão final – maio de 2017. 
16 https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/monitoring/Dokumente/Bewertungsschemata_LRT_Sept_2010.pdf. 
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que, a nível da UE, existe apenas um quadro conceptual para a elaboração do relatório 
previsto no artigo 17.º. 

Vários Estados-Membros cartografam o habitat e recolhem informações sobre o seu 
estado de conservação (p. ex., registando os fatores bióticos e abióticos). Os métodos 
utilizados nos Estados-Membros nos quais este habitat está presente são descritos na 
secção 5.1 (Métodos de monitorização do habitat). 

No passado, alguns Estados-Membros estimavam a área de repartição do habitat com base 
em informações de estudos incompletos e recorriam a previsões sobre a presença 
provável do habitat baseadas no tipo de solo, na altitude e na presença notificada de 
espécies indicadoras numa quadrícula com 10 km de lado (p. ex., a Irlanda). No período de 
referência 2007-2012, todos os Estados-Membros utilizaram o instrumento de 
determinação da área de repartição, o que, em alguns casos, deu lugar a estimativas 
diferentes. 

Alguns Estados-Membros têm um bom conhecimento da superfície absoluta do habitat 
por o terem cartografado recentemente. A cartografia do habitat pode proporcionar uma 
visão de conjunto abrangente da qualidade e da fragmentação do habitat. 

No entanto, em alguns Estados-Membros parece difícil avaliar com precisão a superfície 
abrangida por este tipo de habitat, por exemplo, em Espanha, onde existem muitas 
transições progressivas entre Brometalia erecti e outros sintáxones. Por conseguinte, é 
muito difícil e oneroso cartografar com precisão a distribuição destas coberturas 
herbáceas numa determinada localização, e mais difícil ainda a nível nacional. Além disso, 
a distribuição destas comunidades pode sofrer variações significativas, mesmo a curto ou 
médio prazo. 

A avaliação da estrutura e das funções é, regra geral, realizada com base na presença de 
espécies típicas e características. A Bélgica (Flandres) utiliza igualmente o nível de ameaça 
de extinção das espécies típicas, de acordo com a lista vermelha regional, para avaliar a 
estrutura e as funções. 

Para definir o estado de conservação, são utilizados diferentes índices. A Dinamarca 
desenvolveu um modelo baseado em vários critérios para avaliar o estado de conservação 
e utilizou-o, juntamente com as avaliações de peritos, na elaboração do relatório de 2013. 

As variáveis utilizadas para definir o estado de conservação e os indicadores relativos ao 
habitat 6210 podem incluir o número de espécies com características diagnosticantes, a 
cobertura relativa de espécies lenhosas, a presença de elementos que indicam uma 
possível deterioração, as ervas e gramíneas indígenas invasoras, as ervas nitrófilas, as 
espécies exóticas invasoras, etc. 

Indicadores de boa qualidade para o habitat 6210 (com base em Schaminée, 2016): 

 Elevada riqueza de espécies, 

 Ausência de espécies ruderais e de espécies que necessitam de nutrientes, 

 Estabilidade do habitat a longo prazo, 

 Cobertura herbácea geralmente fechada, com estrutura de vegetação rasteira, 

 Regime tradicional de pastoreio/corte, 

 Cobertura baixa de vegetação herbácea, arbustiva e arbórea alta invasora. 
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A utilização de indicadores para prados «mais típicos» ou «de qualidade superior» como 
base ou «referência» de comparação pode ser problemática, uma vez que pode implicar a 
atribuição de pontuações «desfavoráveis» (D1, D2) a prados menos típicos, mesmo que se 
encontrem bem conservados. Em especial, os prados situados nos limites da área de 
repartição do habitat que, naturalmente, abrigam um conjunto limitado de espécies 
características podem receber pontuações D2 ou D1, mesmo que se encontrem, de facto, 
em bom estado, tal como assinalado no caso da Letónia ou da Irlanda. Na Alemanha, 
também se utilizaram adaptações regionais de limiares e de espécies típicas em função do 
potencial/das condições das unidades de paisagem natural (Naturräume). 

A Irlanda aplicou um novo protocolo que permite que os postos de monitorização sejam 
considerados de boa qualidade se uma espécie indicadora de elevada qualidade for 
registada num raio de 20 metros do posto de monitorização, tendo em conta que a 
presença de espécies indicadoras positivas de elevada qualidade no interior de uma 
comunidade herbácea incluída no anexo I da Diretiva Habitats pode, por vezes, ser 
meramente ocasional (Martin et al., 2018). 

A gestão também pode, por vezes, ser tida em conta na avaliação da estrutura. Na Estónia, 
por exemplo, o facto de o habitat estar sujeito a gestão permanente (mediante pastoreio 
ou corte) ou ter sido recentemente pastoreado ou cortado, de modo que a composição 
das espécies não se alterou, e a ausência de sinais de crescimento de vegetação arbustiva 
indicam a existência de uma «estrutura muito boa». 

As tendências são uma parte essencial da avaliação de todos os parâmetros do estado de 
conservação, com exceção das perspetivas futuras. São decisivas para a avaliação do 
estado de conservação, uma vez que, de modo geral, só as tendências estáveis ou 
ascendentes podem dar lugar a um estado de conservação favorável a nível global.  

A análise das tendências nem sempre segue uma abordagem sistemática. Em Itália, existe 
uma proposta para começar a analisar as tendências mediante a aplicação dos parâmetros 
«superfície, estrutura e função», e estabelecer comparações entre diferentes períodos de 
monitorização (análise diacrónica de representações cartográficas e métricas de paisagem 
associadas; análise diacrónica de alterações florísticas/estruturais).  
 
3.3.1 Sítios de referência para o tipo de habitat com estado de conservação favorável 

A identificação de sítios de referência para o tipo de habitat com o estado de conservação 
favorável (em cada Estado-Membro/região biogeográfica) poderia ajudar a harmonizar a 
avaliação do estado de conservação e a monitorização do habitat. No âmbito da Diretiva-
Quadro Água, já é utilizado um conceito semelhante17. Tendo em conta que este tipo de 
habitat é extremamente diversificado e variável, dependendo de vários fatores ambientais 
e bióticos, os sítios de referência devem ser identificados para cada subtipo de habitat 
(tipos de solo, unidades de vegetação e principais condições climáticas). 

A dinâmica natural do habitat, que depende de alterações dos fatores ecológicos (p. ex., 
condições meteorológicas, climáticas e hidrológicas), pode dificultar a comparação dos 

                                                 
17Anexo II, ponto 1.3, alínea iv): «[...] os Estados-Membros deverão desenvolver uma rede de referência para 
cada tipo de massa de águas de superfície. A rede conterá um número suficiente de sítios de estatuto 
excelente, de forma a facultar um nível de confiança suficiente quanto aos valores relativos às condições de 
referência, dada a variabilidade dos valores dos elementos de qualidade correspondentes ao estatuto 
ecológico excelente para esse tipo de massa de águas de superfície [...]». 
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sítios de referência. Esta situação pode ser resolvida através da monitorização periódica 
dos sítios de referência, que pode fornecer dados suficientes para comparação em 
condições diferentes. Também deve ter-se em conta que estes sítios podem evoluir ao 
longo do tempo. Deve ser desenvolvido e aplicado um sistema de monitorização específico 
para avaliar a evolução a longo prazo, especialmente se se suspeitar que as alterações 
globais interferem com o estado de conservação favorável do habitat (ver igualmente a 
obrigação de vigilância estabelecida no artigo 11.º da Diretiva Habitats e a necessidade de 
proceder a uma vigilância específica de determinados sítios para avaliar a eficácia da 
gestão). 

A utilização de sítios de referência para este tipo de habitat pode ser especialmente 
problemática devido à sua elevada variabilidade e diversidade florística, a nível local e 
geográfico. O potencial de cada zona pode ser muito diferente devido às condições 
ambientais e climáticas. Algumas zonas cartografadas são limitadas por estes fatores e, 
por conseguinte, possuem um potencial diferente no que diz respeito à cobertura vegetal. 
Mesmo com uma gestão eficaz, algumas zonas podem não registar uma melhoria tão 
acentuada quanto outras, mas continuam a ser importantes para a biodiversidade.  

Os sítios de referência devem ser identificados tendo em conta as diferenças florísticas 
entre as regiões e os gradientes de diversidade das espécies. Se esta abordagem for 
aplicada, os sítios de referência do tipo de habitat devem ser selecionados de modo a 
abranger a sua variabilidade ecológica e de espécies. De preferência, devem ser definidos 
sítios de referência do habitat (em condições ecológicas ótimas) para cada região 
biogeográfica, e todos os outros sítios do habitat dessa região devem ser comparados com 
o sítio de referência. Este método tem a vantagem de proporcionar uma abordagem 
metodológica (estatística) muito mais simples para a avaliação do estado de conservação. 
Por outro lado, os gradientes nacionais da composição das espécies resultantes da área de 
repartição geográfica de muitas espécies típicas podem dar lugar a avaliações incorretas 
do estado de conservação. 
 
3.3.2 Valores de referência favoráveis 

A fim de avaliar o estado de conservação do habitat, nos termos do artigo 17.º da Diretiva 
Habitats e em conformidade com o método aprovado e utilizado desde o período de 
referência 2001-2006, é necessário determinar valores de referência favoráveis para a área 
de repartição dos tipos de habitat e das espécies, para a superfície dos tipos de habitat e 
para a dimensão da população das espécies. Os valores de referência favoráveis são os 
principais níveis de referência para determinar o momento em que é alcançado o estado 
de conservação favorável, para cada habitat e espécie.  

Recentemente, foi publicado um relatório sobre metodologias e orientações para 
determinar os valores de referência favoráveis, com o apoio da Comissão Europeia (Bijlsma 
et al., 2018).  

Alguns países trabalham, atualmente, na definição de valores de referência favoráveis para 
os seus tipos de habitat da UE, incluindo os prados. No entanto, a maioria dos Estados-
Membros não dispõe de valores de referência favoráveis claramente definidos para o 
habitat 6210. As dificuldades associadas à separação das comunidades de prados secos em 
diferentes tipos de habitat natural (p. ex., na aliança Festucion valesiacae: 6210, 6240* e 
6250*, na Eslováquia) constituem desafios significativos para a definição dos VRF. 
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Para determinar os valores de referência favoráveis, é fundamental identificar, cartografar 
e avaliar o habitat de forma mais exata. Os eventuais efeitos negativos a longo prazo da 
fragmentação e de outras ameaças devem ser quantificados antes de se poder calcular os 
valores de referência favoráveis para este tipo de habitat.  
 
3.3.4 Conclusões e recomendações 

 Deve propor-se a utilização de métodos simples e harmonizados para permitir a 
comparação das avaliações do estado de conservação, pelo menos, entre países 
pertencentes à mesma região biogeográfica. A harmonização exige uma colaboração 
internacional para comparar os métodos utilizados nos diferentes países. No entanto, 
alguns países consideram que é bastante difícil conseguir uma harmonização a nível da 
UE, devido à diversidade das condições do sítio, da biogeografia, da composição das 
espécies, da gestão e das condições socioeconómicas. 

 É importante ter em conta as diferenças de estrutura e funções a nível local, a fim de 
evitar que todos os locais sejam comparados com os sítios de qualidade superior; 
devido à localização geográfica ou a outros fatores, alguns prados podem já apresentar 
uma estrutura e funções favoráveis no contexto do seu ecossistema local (O’Neill et 
al., 2013), embora não atinjam uma qualidade superior.  

 Seria útil considerar parâmetros pertinentes que são relativamente fáceis de avaliar no 
terreno ou através da Internet, como a cobertura de solo nu, as espécies invasoras ou 
a cobertura vegetal, utilizando um protocolo de avaliação normalizado baseado em 
fotografias do terreno ou outras técnicas de teledeteção.  

 A localização dos transectos e inventários (relevés) deve ser indicada de forma 
permanente no terreno, a fim de garantir a repetibilidade total. A cobertura da 
vegetação arbustiva deve ser preferencialmente avaliada com base na interpretação 
de fotografias de satélite/avião/drone e não apenas através de avaliação visual por um 
observador; tal contribuirá para melhorar a precisão e tornar mais célere a 
identificação das alterações reais. 

 A cartografia do habitat/biótopo pode ser realizada com recurso a técnicas de 
teledeteção (dados de satélite, fotografias aéreas), para delimitar polígonos de tipos 
de habitat homogéneos (p. ex., Stanová, Valachovič eds., 2002). Esta abordagem já foi 
aplicada na Eslováquia, na parte norte de Chipre, na Roménia, no Montenegro e na 
Ucrânia. 

 Outra abordagem poderia consistir na utilização de segmentação dinâmica de imagens 
de satélite para identificação e monitorização dos habitats da rede Natura 2000.  

 Poderia ser desenvolvida, a nível biogeográfico, uma abordagem adequada para definir 
os valores de referência favoráveis nacionais. Os critérios pertinentes deveriam ser 
definidos de acordo com métodos/princípios coerentes. 

 As notas explicativas e orientações para a elaboração dos relatórios previstos no 
artigo 17.º da Diretiva Habitats sugerem a necessidade de prestar mais atenção à 
metodologia dos programas de monitorização, a fim de melhorar a qualidade da 
informação sobre as tendências. 
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3.4 Pressões e ameaças 

As pressões e ameaças mais significativas que afetam atualmente o habitat 6210 são o 
abandono ou a cessação dos regimes de pastoreio e de corte extensivos. Em muitas zonas 
da área de repartição do habitat, pratica-se o subpastoreio (pastoreio insuficiente). Ao 
mesmo tempo, pratica-se o sobrepastoreio (pastoreio excessivo) noutras zonas, o que 
influencia negativamente os níveis de nutrientes naturalmente baixos, que são muito 
importantes para este habitat. 

As principais consequências e efeitos das pressões/ameaças identificadas são a redução 
da superfície do habitat e a alteração da sua estrutura e função, incluindo a modificação 
da composição das espécies e o desaparecimento de espécies típicas. 

As causas reais e potenciais da degradação ou do desaparecimento do habitat devem ser 
tratadas com medidas de gestão. Os conhecimentos e os métodos utilizados para 
identificar e quantificar pressões e ameaças são importantes para o planeamento da 
conservação. 

 
3.4.1 Principais pressões e ameaças identificadas para o habitat  

No âmbito do ciclo de apresentação de relatórios previsto no artigo 17.º da Diretiva 
Habitats, que abrangeu o período de 2007-2012, solicitou-se aos Estados-Membros que 
comunicassem as 20 pressões e ameaças mais importantes para cada tipo de habitat, com 
base numa lista hierárquica aprovada. As pressões são atividades que têm atualmente uma 
incidência nos habitats e as ameaças são atividades que se espera que tenham uma 
incidência no futuro próximo. 

As pressões e ameaças foram divididas em três classes de importância: alta, média e baixa. 
As principais pressões e ameaças identificadas no período de referência de 2007-2012 
previsto no artigo 17.º da Diretiva Habitats foram semelhantes em todas as regiões 
biogeográficas e são coincidentes com as identificadas pelos peritos nacionais durante a 
elaboração do presente plano de ação18.  

Em todas as regiões biogeográficas, as pressões mais importantes para o habitat 6210, no 
período de 2007-2012, estavam relacionadas com o pastoreio inadequado, a 
evolução/sucessão biocenótica e o corte/ceifa dos prados. Em muitos países, as alterações 
das práticas de cultivo e de fertilização também foram identificadas como ameaças 
importantes para este tipo de habitat. 
 

Subpastoreio e abandono  

O principal motivo para a redução da superfície de prado é a cessação da gestão dos 
prados. Parece existir um processo de perda crescente em amplas zonas da área de 
repartição do habitat devido ao desaparecimento da atividade de pastoreio (p. ex., na 
maior parte da sua área de distribuição meridional, em Itália, Espanha e França). 

                                                 
18 No entanto, verificaram-se incoerências na forma como os países comunicaram as pressões e ameaças, o 
que dificulta as comparações. As orientações relativas à comunicação das pressões e ameaças foram 
revistas e a «Lista de pressões e ameaças» normalizada foi atualizada para o período de referência seguinte 
(2013-2018), a fim de evitar as incoerências anteriores na forma como os países as comunicaram e facilitar 
as comparações. 
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Atualmente, a atividade de pastoreio nos prados calcários secos é, na sua maioria, 
insustentável do ponto de vista económico e, por conseguinte, foi abandonada. As 
dificuldades financeiras enfrentadas pelos criadores de gado têm uma incidência de longo 
prazo na manutenção deste tipo de habitat. 

O subpastoreio e, numa situação extrema, o abandono alteram a estrutura, a composição 
das espécies e o funcionamento deste ecossistema, o que também afeta as espécies 
associadas, tais como os invertebrados e as comunidades de musgos e líquenes. 

Após a cessação do regime de pastoreio ou de corte dos prados seminaturais, as camadas 
de manta morta acumulam-se muito rapidamente, o número de espécies diminui e a altura 
da cobertura herbácea aumenta. A acumulação de manta morta tem igualmente um efeito 
fertilizante, uma vez que a biomassa não é removida dos prados e o teor de matéria 
orgânica do solo aumenta. As espécies de gramíneas mais competitivas, tais como a 
Calamagrostis epigeios, a Arrhenatherum elatius e a Brachypodium pinnatum, podem 
dominar e eliminar outras espécies. A diversidade das espécies entra rapidamente em 
declínio. As espécies anuais e bienais também desaparecem, devido ao desaparecimento 
das pequenas parcelas abertas na vegetação (Rūsiņa, 2017).  

A proliferação de matos, devida ao processo de sucessão ecológica, é o resultado final do 
abandono e provoca a perda de habitat, embora se produzam alterações da qualidade do 
habitat muito antes desta fase. Nas pastagens muito secas, este crescimento excessivo é 
mais lento, uma vez que as suas condições de humidade não são adequadas para as 
plântulas de árvores e arbustos. A sucessão ecológica não só altera a composição das 
espécies como também a abundância relativa de espécies individuais e a estrutura da 
vegetação. Tal pode incluir alterações das proporções relativas dos componentes da 
vegetação (gramíneas, ervas), da quantidade de solo nu e da altura da cobertura herbácea, 
todos com impacto nos invertebrados. À medida que a estrutura muda, também as formas 
de crescimento de algumas espécies vegetais se modificam, o que pode torná-las menos 
adequadas para servir de plantas hospedeiras a alguns invertebrados. 

Em alguns países, como o Reino Unido, foram referidos impactos nas borboletas devido à 
sucessão florestal (Fox et al., 2015). Muitas das espécies adaptadas especificamente a este 
habitat continuaram a diminuir em termos de distribuição e de dimensão da população. 
No entanto, as medidas positivas de conservação dos prados calcários aplicadas no Reino 
Unido nos últimos 10 anos resultaram na estabilização ou no aumento de algumas espécies 
encontradas nestes prados, tais como a Cupido minimus (azulinha-mínima), a Lysandra 
bellargus (azulinha-bela), a Maculinea arion (borboleta-azul-do-tomilho) e a Euphydryas 
aurinia (fritilária-dos-lameiros), esta última também presente no tipo de habitat 6410 
«Pradarias com Molinia». 
 

Sobrepastoreio 

O sobrepastoreio tem um efeito negativo neste tipo de habitat, que está adaptado a baixos 
níveis de nutrientes. A elevada densidade de animais de pastoreio e a alimentação 
suplementar podem resultar na conversão do tipo de habitat 6210 em prados. Esta 
situação ocorre, por exemplo, em zonas de prados localizadas nas proximidades de aldeias 
e estradas, uma vez que existe a tendência de manter os animais nessas zonas sem os 
transportar para locais mais distantes, ou em zonas em que os animais de pastoreio são 
agrupados e mantidos em espaços com vedações. 
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O sobrepastoreio provoca a substituição de espécies típicas por outras capazes de resistir 
a um regime de pastoreio mais intensivo e que são características de outros tipos de 
pradarias, ou por táxones nitrófilos. Nas zonas em que o sobrepastoreio é excessivamente 
intenso, podem surgir problemas de compactação, de nitrificação e até mesmo de perda 
da cobertura dos solos. 

O sobrepastoreio, especialmente durante o verão, implica também um excesso de 
mordiscamento, de pisoteio e de espezinhamento, o que provoca tanto a erosão dos solos 
como a diminuição da riqueza de espécies e da diversidade estrutural, juntamente com a 
perda das ervas altas e o aumento de espécies arbustivas pouco atrativas para o gado. 
 

Alterações e intensificação das práticas de gestão 

O impacto de alterações relativamente subtis das práticas de gestão, tais como a pressão 
do pastoreio, pode ter consequências importantes para a conservação de comunidades 
típicas e da fauna que lhes está associada. Por exemplo, as alterações da altura da 
cobertura herbácea ou da quantidade de solo nu podem ter uma grande incidência nas 
populações de invertebrados (tanto na composição como na abundância de espécies). 

A intensificação da gestão dos prados pode envolver a utilização de fertilizantes e 
herbicidas, o que diminui a riqueza das espécies vegetais e animais destes prados. No que 
diz respeito aos efeitos na fauna associada a este habitat, a intensificação das práticas de 
gestão afeta, em especial, as espécies de invertebrados. 

Muitas pastagens estão contaminadas com estrume de gado que recebeu doses massivas 
de vermífugos (anti-helmínticos). A persistência do tratamento varia de alguns dias a 
alguns meses. Se os animais forem tratados durante o período de pastoreio, as moléculas 
ativas surgem rapidamente no ambiente natural e podem afetar as populações de insetos 
coprófagos e espécies insetívoras (mamíferos, aves, etc.). Este risco pode ser reduzido com 
a escolha de ingredientes ativos menos prejudiciais e menos persistentes e evitando o 
tratamento quando os animais pastam em zonas sensíveis (tratamento do gado no 
estábulo ou num prado utilizado para esta finalidade). 
 

Alterações das práticas de gestão pecuária 

Para manter a rentabilidade económica, a atividade pecuária sazonal evoluiu para um 
modelo baseado em grandes rebanhos, que são transportados em camiões para as 
pastagens de verão, enquanto, no passado, os rebanhos eram mais pequenos e conduzidos 
a pé por pastores para essas pastagens, pastando durante o percurso em várias zonas das 
planícies e dos vales (pastoreio de percurso). Além da incidência no ambiente, este modelo 
afeta igualmente a fauna e a flora selvagens, devido à chegada mais precoce dos rebanhos 
no verão (maio-junho), durante a época de reprodução dos galiformes (tetraz-lira, charrela 
e lagopo). Daí a criação de «distritos de agosto» nos planos de gestão para uma pastorícia 
sustentável, por exemplo, em França, para atrasar a chegada de rebanhos a algumas 
pastagens alpinas sensíveis. 

 

Deposição de azoto no solo 

Em alguns países, o habitat está ameaçado pela deposição de azoto atmosférico e 
subsequente formação de vegetação pobre em espécies e por alterações da estrutura da 
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vegetação, por exemplo, na Bélgica, na Chéquia, no Luxemburgo, nos Países Baixos e no 
Reino Unido.  

O aumento da disponibilidade de azoto no solo tem efeitos negativos neste habitat, que 
necessita de solos pobres em nutrientes. Algumas espécies características do habitat 
desaparecem, enquanto outras espécies não indígenas que utilizam o azoto de forma 
eficiente são favorecidas, e as gramíneas altas passam a dominar a estrutura do prado.  

Quando as cargas críticas são excedidas, constata-se uma diminuição da diversidade e da 
uniformidade das espécies, da frequência de espécies características e do número de 
espécies vegetais raras e escassas. (van den Berg et al., 2010). 
 

Espécies invasoras e expansivas 

A introdução e a propagação de espécies vegetais expansivas é, muitas vezes, o resultado 
de outras pressões sobre os prados seminaturais, tais como o abandono ou a eutrofização 
(ou seja, o enriquecimento do solo com nutrientes vegetais, que se traduz num solo mais 
fértil e numa vegetação mais densa e de grande porte). Quando estas espécies se 
propagam, alteram significativamente o ambiente e as condições de concorrência entre 
espécies para as espécies que vivem nestes prados.  

O gado também podem propagar sementes ou qualquer tipo de propágulos de espécies 
invasoras quando se deslocam entre zonas diferentes. 

A propagação de espécies invasoras é reconhecida como uma ameaça a este habitat em 
vários países (Bélgica, Dinamarca, Hungria, Irlanda, Lituânia, Polónia e Reino Unido). Em 
cada país, foram identificadas diferentes espécies que representam uma ameaça para o 
tipo de habitat 6210. De modo geral, estas espécies vegetais são muito competitivas e 
impõem-se a outras espécies vegetais que têm um valor de conservação nestes prados. 
 

Alterações do uso dos solos e fragmentação do habitat 

As alterações do uso dos solos, tais como a conversão em terras aráveis, os aterros, as 
pedreiras para a produção de betão ou gesso ou para a extração de pedras calcárias e o 
desenvolvimento de infraestruturas, podem provocar a redução e a fragmentação da 
superfície do habitat.  

A urbanização em zonas próximas de aglomerações, por exemplo, nas imediações de vilas 
e cidades, pode também provocar a redução da superfície deste tipo de habitat.  

A fragmentação do habitat e uma redução da sua conectividade são consideradas uma 
ameaça para este tipo de habitat, em especial no Reino Unido e nos países do norte (p. ex., 
na Suécia, na Polónia, na Bélgica e na Dinamarca), mas o número de estudos, de 
metodologias ou, em geral, de experiências disponíveis sobre a fragmentação dos prados 
é reduzido. 

A fragmentação do habitat reduz a conectividade dos prados para as espécies vegetais 
(Soons et al., 2005). Pode igualmente ter uma incidência nas populações de invertebrados 
associados aos prados, o que diminui a riqueza das espécies (Parker e McNally, 2002). Em 
habitats fragmentados, a diversidade genética das populações tem tendência a 
empobrecer, o que enfraquece a sua manutenção a longo prazo. 
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Suspeita-se que a fragmentação do habitat tenha uma incidência importante na dinâmica 
populacional. As investigações realizadas destacaram um estrangulamento genético em 
algumas espécies/populações e a existência de uma «dívida de extinção» para parcelas 
isoladas do habitat (ou seja, a previsão de extinção futura de um conjunto de espécies 
devido a acontecimentos do passado). O processo de recuperação após a restauração de 
prados abandonados também pode ser dificultado pela falta de colonização, devido à 
ausência de espécies típicas na vegetação remanescente e de sementes no banco de 
sementes do solo ou na disseminação de sementes («chuva de sementes»).  

A fragmentação do habitat também é uma questão importante para muitas espécies de 
invertebrados típicos, que têm uma mobilidade mais reduzida e necessitam, ao longo do 
seu ciclo de vida, de habitats ou de um mosaico de elementos diferentes do habitat ou 
dependem da dinâmica metapopulacional. Além disso, tendo em conta as alterações 
climáticas, as espécies precisam de migrar para um novo habitat adequado, o que poderá 
ser impossível com a crescente fragmentação do habitat na paisagem. 

É necessário melhorar os conhecimentos sobre a fragmentação do habitat e a forma como 
esta pode afetar a sua conservação a longo prazo. 

A avaliação do impacto de novos desenvolvimentos nas áreas de distribuição do habitat 
deve dar mais importância à destruição ou à degradação deste tipo de habitat. 
 

Plantação de florestas  

Em alguns países, por exemplo, a Itália, a Eslováquia e a Letónia, foram plantadas florestas 
em zonas anteriormente ocupadas por este tipo de habitat. A florestação foi realizada, na 
maioria das vezes, com recurso a espécies não indígenas ou a espécies que não 
correspondiam ao potencial de vegetação da zona (p. ex., Pinus sp., Cupressus sp., Picea 
sp.). Atualmente, esta prática já não está generalizada, mas ainda pode acontecer por 
razões económicas ou relacionadas com a atividade cinegética. A plantação de coníferas 
pode provocar a alteração do pH do solo e, consequentemente, da composição das 
comunidades vegetais. Além disso, o sistema radicular das árvores tem tendência a alterar 
a estrutura do solo ao fraturar o calcário. Por último, a sombra projetada pela folhagem 
das árvores limita o acesso à luz e cria microclimas mais húmidos, que são prejudiciais para 
a manutenção das espécies presentes nestes prados. 

Conflitos entre a preservação ou a conservação da floresta e a restauração do habitat 

O direito florestal, que visa o alargamento ou a conservação das florestas, e outras 
obrigações nacionais que vigoram em alguns Estados-Membros dificultam a restauração 
do tipo de habitat 6210 quando a sucessão ecológica já está bastante avançada e as 
primeiras fases florestais começam a ficar dominadas, por exemplo, por povoamentos de 
Pinus sylvestris. Estas florestas de primeira geração, especialmente as formadas por 
árvores que não projetam muita sombra, contêm ainda, com frequência, espécies vegetais 
típicas ou diásporos suficientes para restaurar facilmente o antigo habitat 6210 num 
período de tempo relativamente curto. Por conseguinte, convém garantir que a 
restauração do habitat não enfrenta obstáculos práticos ou legais, tais como regras de 
preservação ou de compensação para florestas após a sucessão ecológica devida ao 
abandono da gestão dos prados secos. 
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Realização de atividades lúdicas 

As atividades lúdicas, se se tornarem intensivas, podem produzir a compactação e a erosão 
dos solos, com consequências negativas nas espécies da flora e da fauna relacionadas com 
este tipo de habitat. Em alguns países da UE, as atividades desportivas e de lazer ao ar livre 
foram identificadas como pressões e ameaças de intensidade média e alta para este tipo 
de habitat (relatórios previstos no artigo 17.º).  

O pisoteio excessivo pode provocar a introdução de espécies vegetais invasoras e 
expansivas, o crescimento de vegetação ruderal e a diminuição da biodiversidade. 
 

Colheita de espécies vegetais 

Embora a colheita de espécies vegetais seja, atualmente, menos frequente, as orquídeas 
(não só as flores, mas também os bolbos) e algumas espécies vegetais relacionadas com 
este tipo de habitat têm flores muito atraentes, pelo que, em determinadas zonas, esta 
atividade pode constituir uma ameaça. A colheita pode afetar a viabilidade de algumas 
populações de espécies com reduzida disponibilidade de sementes. 
 

3.4.2 Identificação de zonas nas quais se impõe uma ação urgente para combater as 
pressões elevadas 

Em alguns países, certas zonas podem ser identificadas como especialmente importantes 
para combater as principais incidências neste tipo de habitat. A abordagem centra-se 
claramente nas grandes zonas abandonadas que apresentam sinais evidentes de invasão 
de matos e nas quais os rendimentos do pastoreio extensivo já não são lucrativos. Além 
disso, as medidas compensatórias ou de recriação não são, muitas vezes, controladas 
durante um período de tempo mais longo e é necessário aplicar um sistema de gestão a 
longo prazo. 

Também é importante intervir em zonas que podem ser mais suscetíveis ao 
enriquecimento de nutrientes (p. ex., na Dinamarca) e em zonas nas quais o habitat é 
muito fragmentado (como observado na Dinamarca e na Suécia). 

Algumas parcelas de elevada qualidade deste habitat que não fazem parte dos sítios da 
rede Natura 2000 devem merecer atenção especial, tal como observado na Irlanda (Martin 
et al., 2018). 

No contexto europeu, também deve ser prestada especial atenção às zonas 
ultraperiféricas (p. ex., a zona de transição da região Continental para a Boreal), nas quais 
o tipo de habitat não só é menos pronunciado como também tem menos resistência e um 
menor potencial de recuperação. 
 
3.4.3 Procedimentos e metodologias para determinar e avaliar as principais pressões e 
ameaças para o habitat 

De modo geral, não existem metodologias e procedimentos normalizados a nível de país 
para determinar e avaliar as principais pressões e ameaças para o habitat 6210. 
Normalmente, as pressões e ameaças são identificadas por peritos ambientais 
competentes e a sua intensidade é estimada com base nos conhecimentos específicos 
neste domínio.  
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Atualmente, alguns países estão a preparar metodologias normalizadas para avaliar as 
pressões e ameaças para os habitats e as espécies de interesse comunitário. 

Algumas questões, que devem ser abordadas em relação à avaliação de pressões e 
ameaças e à apresentação de relatórios sobre este tema, estão relacionadas com a sua 
distribuição e intensidade desiguais. 

 
3.4.4 Conclusões e recomendações 

 As principais pressões e ameaças são evidentes e comuns a todas as regiões 
biogeográficas e estão associadas à inexistência de práticas de gestão adequadas. 
Incluem, por um lado, o abandono dos solos e a ausência ou a redução do pastoreio e 
do corte, o que resulta numa sucessão vegetal com a expansão de vegetação arbustiva 
e arbórea. Por outro lado, a intensificação do pastoreio pode provocar a eutrofização, 
alterações do solo e alterações das comunidades vegetais e da fauna associada. 

 É necessário continuar a estudar a fragmentação do habitat (redução da conectividade 
do habitat) e o impacto desta fragmentação no estado de conservação do mesmo. 

 A propagação de espécies invasoras no habitat deve ser objeto de uma investigação e 
de uma vigilância mais aprofundadas.  

 De modo geral, não existem metodologias e procedimentos normalizados, a nível de 
país, para determinar e avaliar as principais pressões e ameaças para o tipo habitat 
6210. É necessário desenvolver estes métodos normalizados. 
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3.5. Incidências das alterações climáticas 

Não existem conhecimentos suficientes sobre as possíveis incidências das alterações 
climáticas neste tipo de habitat. É necessário aprofundar a análise da vulnerabilidade do 
habitat 6210 às alterações climáticas e as experiências em matéria de monitorização do 
impacto dessas alterações, a nível europeu, a fim de identificar medidas de adaptação às 
novas realidades climáticas. 
 
3.5.1 Dados relativos às incidências das alterações climáticas no tipo de habitat 6210 

Os dados relativos às incidências das alterações climáticas no tipo de habitat 6210 são 
escassos, uma vez que não foi realizada uma avaliação aprofundada deste problema e 
parece não existirem, na maioria dos países, estudos específicos sobre estas incidências. 
Com efeito, nos relatórios apresentados nos termos do artigo 17.º (para o período de 
2007-2012) da Diretiva Habitats, nenhum dos Estados-Membros identificou as alterações 
climáticas como uma pressão ou ameaça de «importância alta» para o tipo de habitat 
6210. 

A recente lista vermelha europeia para os habitats (Janssen et al., 2016) classifica os 
prados secos seminaturais do habitat 6210 em dois tipos de prados (E1.2a, E1.1i). Num 
caso, as alterações climáticas foram incluídas na lista específica de pressões e ameaças.  

Na Irlanda, alguns dados disponíveis indicam que os fatores climáticos que são 
importantes para definir a área de repartição deste habitat, enumerado no anexo I da 
Diretiva Habitats, sofreram alterações nos últimos 12 anos. Estão em curso investigações 
sobre o aumento dos níveis de precipitação estival na última década e sobre os efeitos que 
produzem nas comunidades herbáceas. Leahy e Kiely, 2011, sublinham os problemas do 
aumento dos casos de inundação (citado em NPWS, 2013). Durante o estudo realizado no 
âmbito do plano de monitorização dos prados (2015-2017), constatou-se que, num sítio, 
os verões mais húmidos tiveram incidências negativas na composição das espécies (Martin 
et al., 2018).  

Em alguns países (p. ex., Itália), fenómenos relacionados com as alterações climáticas, tais 
como o aumento da seca e da temperatura no verão, são considerados uma ameaça 
suscetível de afetar o habitat e estão, provavelmente, na origem de casos observados de 
erosão e perda de profundidade do solo, que podem conduzir a mudanças drásticas na 
estrutura e composição florística, em favor de espécies anuais tolerantes à seca. 

Em França, foram observados alguns efeitos na chegada de espécies animais de 
distribuição meridional à região da Normandia (vale do Eure e vale do Sena), onde o tipo 
de habitat 6210 desempenha um papel especial na receção e dispersão dessas espécies. 

Os dados obtidos através de experiências de longo prazo realizadas no Reino Unido 
indicam, contudo, que o habitat é resistente ao impacto das alterações climáticas (na 
forma de secas de verão e de temperaturas cálidas no inverno) (Grime et al., 2008).  

As alterações climáticas também podem promover o desenvolvimento de espécies 
exóticas invasoras que são menos sensíveis às alterações do ambiente.  
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3.5.2 Vulnerabilidade e capacidade de adaptação do habitat às alterações climáticas 

Alguns estudos tentaram modelar a resposta de determinados tipos de prados às 
alterações climáticas. Os tipos de habitat são entidades complexas de natureza dinâmica 
e, por conseguinte, a modelagem da sua distribuição futura deve ser baseada nos seus 
elementos constituintes e, em especial, nas suas espécies vegetais características (Bittner 
et al., 2011). No entanto, as relações e funções interespecíficas também mudam com a 
chegada de novas espécies ou a perda de espécies presentes no habitat, e podem dar lugar 
a tipos de habitat novos ou modificados com uma reação inesperada e diferente em 
relação às variáveis climáticas. 

A nível da UE, vários estudos de modelização indicam que, no futuro, se produzirão mais 
inundações e secas mais prolongadas (ICCP, 2007). A simulação da presença de vários tipos 
de habitat de prados protegidos pela UE até 2060 sob a influência das alterações climáticas 
mostra que a presença global de habitats de prados protegidos na Europa diminuirá 
(Bittner et al., 2011). No entanto, para determinados tipos de habitat, as alterações 
climáticas poderiam criar condições climáticas mais favoráveis em algumas zonas. Por 
exemplo, secas mais prolongadas e mais frequentes poderiam provocar o aumento da 
superfície dos habitats de prados secos (6120*, 6210) no norte da Europa (Rusina, 2017). 

Prevê-se que a área de repartição da maioria das espécies se desloque para nordeste 
devido às alterações climáticas. Em média, as áreas de repartição das aves europeias 
deslocar-se-ão 550 km e diminuirão 20 % (Huntley et al., 2008). As espécies com potencial 
de dispersão inferior ao das aves (p. ex., espécies vegetais e invertebrados) podem ser 
ainda mais afetadas pelas alterações climáticas. À medida que as áreas de repartição das 
espécies evoluírem, as comunidades de espécies e a interação entre as espécies também 
o farão. Tal pode criar comunidades de espécies insaturadas com elevado risco de 
introdução e de propagação de espécies invasoras (Auniņš, 2009). 

Buse et al. (2015) sublinham que os prados xerófitos parecem ser menos vulneráveis às 
alterações climáticas do que outros tipos de habitat estudados, enquanto os prados 
mesófilos de montanha apresentavam uma elevada probabilidade de serem afetados 
pelas alterações climáticas, especialmente na composição e abundância das espécies. 

Na Polónia, preveem-se períodos mais quentes de verão, o que pode até ser benéfico para 
o tipo de habitat 6210. No entanto, algumas espécies típicas como a Pulsatilla spp. podem 
ser afetadas negativamente por fortes secas estivais ou pela inexistência de períodos de 
geadas invernais, uma vez que existem dados que mostram que a geada é necessária para 
o florescimento e a produção de sementes de Pulsatilla (Wójtowicz, 2004).  
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     Pulsatilla slavica (Milan Barlog) 

 
A incidência da variabilidade das condições meteorológicas na dinâmica de uma 
comunidade vegetal em prados secos foi estudada por Dostálek e Frantík (2011) na 
Chéquia. Foram observadas correlações entre diferentes grupos funcionais de espécies e 
espécies individuais e a variabilidade das condições meteorológicas. Durante um estudo 
realizado ao longo de nove anos em cinco reservas naturais, foram observadas as seguintes 
respostas da vegetação dos prados secos às condições meteorológicas: i) as condições 
mais húmidas, especialmente no inverno, afetaram o domínio e a riqueza das espécies de 
gramíneas perenes e agravaram o declínio das plantas arrosetadas, ii) as temperaturas 
invernais mais elevadas de ano para ano produziram um declínio no domínio dos 
graminoides de pequeno porte e de vegetação trepadeira, iii) as secas primaveris afetaram 
negativamente a abundância geral, especialmente a abundância de espécies 
dicotiledóneas, e a riqueza das espécies. No entanto, estas relações podem manifestar-se 
de formas diferentes em sítios diferentes e, em alguns casos, a vegetação de sítios 
diferentes pode responder às condições meteorológicas de forma distinta. 

Alguns peritos envolvidos na elaboração do presente plano de ação referiram que os 
prados ricos em espécies estão bem adaptados às alterações das condições 
meteorológicas. As espécies xerotérmicas aproveitam melhor os anos secos, enquanto as 
mesofíticas se impõem nos anos mais húmidos. 

De acordo com alguns peritos, o habitat em si é praticamente independente do nível do 
lençol freático e as suas espécies estão adaptadas fundamentalmente a condições secas e 
semissecas. Assim, não se preveem incidências diretas e claramente observáveis. As 
incidências indiretas (aumento da vulnerabilidade e diminuição da capacidade de 
adaptação) não devem ser excluídas, devido à possível evolução da gestão e do papel 
emergente potencial das espécies invasoras. No entanto, estas incidências só podem ser 
analisadas em estudos de caso locais. 
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Em alguns casos, os possíveis efeitos podem estar relacionados com a incidência das 
alterações climáticas nos recursos hídricos, uma vez que este tipo de habitat depende da 
escassez de água para preservar a sua flora distintiva e a estrutura dos prados durante a 
estação seca. 
 
3.5.3 Conclusões e recomendações 

 Devido à falta de conhecimentos e de dados sobre as incidências das alterações 
climáticas neste tipo de habitat, parece aconselhável promover estudos para 
preencher esta lacuna, analisar a vulnerabilidade do habitat às alterações climáticas e 
identificar possíveis medidas de adaptação às novas realidades climáticas. Estes 
estudos devem incluir igualmente as espécies invertebradas típicas e as espécies 
potencialmente vulneráveis ou sensíveis com metapopulações. 

 A fim de comparar as possíveis consequências das alterações climáticas, poderia ser 
utilizado germoplasma local (sementes, propágulos), proveniente de zonas 
circundantes adequadas, para reforçar a estrutura, a densidade e a composição 
florística das parcelas de habitat existentes. No entanto, uma comparação real das 
causas desta pressão só poderia ser realizada em grande escala. 

 A capacidade de adaptação do tipo de habitat 6210 às alterações climáticas melhorará 
se for prevenida a sua fragmentação e assegurada a sua conectividade. 
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4. OBJETIVOS DE CONSERVAÇÃO E GESTÃO DO HABITAT 
 
Estes prados são mantidos através de uma gestão regular, com recurso a regimes de 
pastoreio e/ou de corte extensivos. Também podem ser necessárias medidas de 
restauração para recuperar a superfície, a estrutura e as funções quando os prados estão 
significativamente degradados ou desapareceram. A monitorização do impacto da gestão 
do habitat é igualmente importante.  

Os objetivos e as prioridades de conservação podem ser definidos a nível de região 
biogeográfica, a fim de alcançar um estado de conservação favorável e fazer face às 
principais ameaças para o habitat, por exemplo, a melhoria da superfície, da estrutura, da 
função e das necessidades de restauração. Estas devem, em seguida, traduzir-se em 
objetivos específicos a nível nacional. 

Também é necessário definir objetivos de conservação nos sítios Natura 2000, a fim de 
otimizar a contribuição dos sítios para a obtenção de um estado de conservação favorável 
do habitat.  

Serão igualmente necessárias ações no exterior dos sítios Natura 2000, para garantir a 
sua conservação, variabilidade ecológica e conectividade adequada a longo prazo. 

 

4.1 Antecedentes e contexto 

A Diretiva Habitats exige a definição e aplicação de medidas de conservação destinadas a 
manter ou restabelecer os tipos de habitat e as espécies de interesse comunitário num 
estado de conservação favorável. De acordo com a diretiva, o estado de conservação de 
um habitat natural será considerado «favorável» sempre que:  

 a sua área de repartição natural e as superfícies que dentro dela abrange forem 
estáveis ou estiverem em expansão, 

 a estrutura e as funções específicas necessárias à sua manutenção a longo prazo 
existirem e forem suscetíveis de continuar a existir num futuro previsível, e  

 o estado de conservação das espécies típicas for favorável. 

A diretiva impõe igualmente a criação de uma rede de zonas especiais de conservação, a 
Rede Natura 2000, na qual são definidas e aplicadas as medidas de conservação 
necessárias para os tipos e as espécies de habitat presentes nos sítios, bem como de um 
regime de proteção para evitar a sua deterioração e as perturbações que afetem as 
espécies para as quais as zonas foram designadas. Exige também a avaliação dos planos 
ou projetos para evitar efeitos adversos sobre a integridade dos sítios. 

A Estratégia de Biodiversidade da UE para 2020 exige que, até 2020, os Estados-Membros 
recuperem, pelo menos, 15 % dos ecossistemas degradados nos seus territórios. A 
estratégia visa igualmente melhorar de forma significativa e quantificável o estado de 
conservação das espécies e dos habitats protegidos ao abrigo das duas Diretivas Natureza. 
Também presta especial atenção à garantia de uma gestão eficaz dos sítios Natura 2000, 
nomeadamente através da execução de planos de gestão e de medidas de conservação, 
bem como à integração, sempre que possível, dos requisitos em matéria de gestão das 
espécies e dos habitats nas principais políticas de utilização dos solos e da água.  
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4.2 Objetivo geral do presente plano de ação 

Tendo em vista a obtenção de um estado de conservação favorável, o plano sugere a 
definição de objetivos gerais para a conservação e gestão deste tipo de habitat a nível 
biogeográfico, os quais devem, em seguida, traduzir-se em objetivos mais específicos a 
nível nacional. O plano sugere igualmente a identificação de sítios prioritários para 
assegurar a conservação do habitat e contribuir para a consecução dos objetivos definidos 
a um nível mais elevado (p. ex., biogeográfico ou nacional), tanto no interior como no 
exterior da rede Natura 2000. 

 

4.3 Definição de objetivos a nível biogeográfico e nacional  

A nível biogeográfico e nacional, é necessário ter em conta o estado de conservação (EC) 
do tipo de habitat e os parâmetros que definem este estado (superfície, estrutura e 
funções, perspetivas futuras), bem como analisar as ameaças ou combinações de ameaças 
suscetíveis de ter causado o estado atual e que determinam as tendências. 

Sempre que o EC for favorável, os objetivos devem visar a manutenção do habitat no 
estado favorável, mantendo um sistema de gestão adequado do habitat e prevenindo 
possíveis pressões e ameaças suscetíveis de afetar o seu estado. 

Sempre que o EC for desfavorável (inadequado-D1 ou mau–D2), este deve ser melhorado. 
Dependendo do estado dos parâmetros que sejam avaliados em estado desfavorável, 
poderão ser necessárias as seguintes medidas: 

- melhoria da área de repartição,  
- melhoria da superfície, 
- melhoria da estrutura e das funções, 
- melhoria das perspetivas futuras. 

A melhoria da área de repartição e da superfície exigiria a restauração do habitat em sítios 
adequados, evitando, simultaneamente, a diminuição da superfície total e do número de 
sítios do habitat no país. Devem ser identificados e selecionados sítios adequados para a 
restauração do habitat a nível biogeográfico nos países, com vista a assegurar a 
conservação a longo prazo do habitat e das espécies associadas, a sua variabilidade 
ecológica e uma conectividade adequada em toda a sua área de repartição natural. 

Melhoria da estrutura e das funções. A estrutura e as funções de um tipo de habitat dizem 
respeito à composição e diversidade das suas espécies, às funções ecológicas e aos 
processos que sustentam o habitat, bem como à conectividade ecológica. Poderá ser 
necessário melhorar a estrutura e as funções nas zonas em que o habitat está degradado, 
o que implicará a recuperação das zonas degradadas e a necessidade de prevenir uma 
maior degradação, através da remoção e redução das principais pressões e ameaças que 
atuam sobre o tipo de habitat. A melhoria da estrutura e das funções do habitat deve 
igualmente ter em conta a diversidade e a distribuição das comunidades vegetais e das 
espécies características do habitat a nível nacional. 
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A melhoria das perspetivas futuras exige, geralmente, uma abordagem das causas 
subjacentes às principais pressões e ameaças, de modo a possibilitar a melhoria das 
tendências dos diferentes parâmetros. Alguns exemplos neste domínio incluem medidas 
no sentido de reduzir a deposição atmosférica de nutrientes, deter a expansão dos matos 
e das espécies invasoras, prevenir o abandono e assegurar a gestão adequada das zonas 
em que o habitat está presente, etc. 
 
 

Objetivos gerais 

A nível biogeográfico e nacional, o plano sugere os seguintes objetivos gerais: 

 Manter a área de repartição e a superfície e, quando necessário, restabelecer e 
aumentar a superfície, manter ou melhorar a estrutura e as funções destes prados 
(dependendo do estado atual destes parâmetros) e garantir perspetivas futuras 
favoráveis em toda a sua área de distribuição a médio e longo prazo; 

 Assegurar a conservação da diversidade ecológica do tipo de habitat e das suas 
comunidades vegetais, bem como das espécies típicas de invertebrados, tais como os 
insetos polinizadores, em toda a sua área de distribuição. Tal pode implicar a definição 
de objetivos específicos para cada país, tendo em conta a diversidade e os elementos 
específicos que devem ser preservados em toda a região; 

 Garantir a conectividade ecológica em toda a área de repartição do habitat. É 
essencial assegurar a conectividade entre as zonas em que este habitat está presente, 
uma vez que estas desempenham um papel importante na interligação das populações 
de algumas espécies, tais como as borboletas ou outros insetos polinizadores 
pertinentes, com outras espécies da fauna e flora. A criação de espaços de ligação com 
a vegetação-alvo no sentido de melhorar a conectividade da paisagem é uma medida 
necessária para o funcionamento das metapopulações de espécies vegetais e animais; 

 Partilhar e harmonizar os conhecimentos e a experiência em matéria de proteção e 
gestão do habitat entre os países da mesma região biogeográfica;  

 Desenvolver abordagens similares nos sistemas de apoio (p. ex., no que respeita aos 
tipos de subvenções e de incentivos) em todos os países da mesma região 
biogeográfica. 

 

 
4.3.1 Metas e valores quantitativos para os objetivos de conservação 

Alguns países definiram metas específicas para a melhoria do estado de conservação, por 
exemplo, em termos da superfície do habitat que deve ser restabelecida. Noutras 
situações, apenas foram definidos objetivos mais gerais. A título de exemplo, são 
apresentados abaixo alguns casos. Os valores quantitativos para os objetivos de 
conservação podem ser definidos quando os valores de referência favoráveis para o tipo 
de habitat são conhecidos. 

Exemplos de objetivos de conservação para os prados secos do habitat 6210 em alguns 
Estados-Membros 

- Bélgica (Flandres): aumentar a superfície até 7,8 hectares, o que representa um 
aumento de 875 % em relação à superfície atual. Um sítio de importância comunitária 
(SIC) do habitat 6210 é classificado como sítio essencial. 
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- Letónia: assegurar a conectividade da paisagem e os processos ecológicos 
característicos (diversidade da estrutura da vegetação e ciclo de nutrientes). Restaurar 
habitats adequados para melhorar o número de sítios e o estado de conservação das 
espécies típicas, raras e vulneráveis, bem como das respetivas populações. 
Restabelecer e manter a diversidade dos líquenes, musgos, invertebrados e espécies e 
comunidades vegetais superiores (Rūsiņa, 2017). 

- Luxemburgo: expandir a superfície do habitat, através do desenvolvimento de zonas 
com potencial de extensificação e restabelecer as zonas do habitat sujeitas a uma 
utilização intensiva e as zonas abandonadas e degradadas. Foi definida a meta de 
restaurar, no mínimo, 350 hectares do habitat (bem como de restabelecer as zonas do 
habitat na região mineira, as quais não estão incluídas nesta meta pelo facto de não 
serem quantificáveis) (Naumann et al., 2013). Criar uma rede ecológica de prados secos 
seminaturais e assegurar o intercâmbio genérico entre os prados calcários.  

 

4.4 Definição de objetivos de conservação a nível de sítio 

Conforme já foi mencionado no texto, foram designados 4 437 sítios Natura 2000 para a 
proteção e a conservação deste tipo de habitat. Muitos destes sítios foram designados 
como zonas especiais de conservação e foram definidos objetivos e medidas de 
conservação para essas zonas.  

Devem ser definidos objetivos de conservação a nível do sítio nos sítios Natura 2000, a fim 
de estabelecer as medidas de conservação necessárias para os tipos e espécies de habitat 
que motivam a designação de sítio19. 

Os objetivos de conservação a nível do sítio devem definir a condição que o tipo de habitat 
deve cumprir no interior dos sítios, a fim de maximizar a contribuição destes para a 
obtenção de um estado de conservação favorável a nível nacional, biogeográfico ou 
europeu. 

A definição dos objetivos de conservação exigiria uma avaliação da importância relativa de 
cada sítio para a conservação deste tipo de habitat e do potencial real de cada sítio para o 
habitat, o que implica a investigação dos seguintes aspetos: 

- A importância de cada sítio para alcançar os objetivos a nível biogeográfico e de 
país; 

- As condições atuais do habitat em cada sítio e o potencial de recuperação e 
restauração do mesmo; 

- A gestão histórica que manteve o habitat ou as alterações e os fatores que 
causaram a sua degradação, bem como os possíveis efeitos duradouros. 

Após a conclusão desta análise, deve ser efetuada uma revisão dos objetivos de 
conservação já definidos para os sítios Natura 2000 nos quais o habitat está presente, a 
fim de ajustar ou melhorar a sua definição, quando necessário. Além disso, devem ser 
estabelecidos os objetivos correspondentes para os sítios para os quais ainda não foram 

                                                 
19 Nota da Comissão sobre o estabelecimento de objetivos de conservação para os sítios da rede Natura 
2000 (2012), disponível em 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_
note2_PT.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_PT.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_PT.pdf


 

62 

definidos objetivos de conservação, tendo em vista a sua relativa importância, as suas 
condições e o seu potencial para o tipo de habitat. 
 
Ao definir os objetivos de conservação do sítio, devem ser tidos em conta os seguintes 
aspetos:  

- Os requisitos ecológicos do habitat em cada sítio específico; 
- As pressões e ameaças que atuam sobre o sítio e que podem afetar o habitat; 
- As condições nas zonas circundantes, que podem influenciar o estado do habitat 

no sítio em questão. 
 
O quadro 6 infra contém um exemplo de objetivos de conservação relativamente 
exaustivos, definidos para este tipo de habitat numa zona especial de conservação (ZEC) 
da Irlanda. 
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Quadro 7. Objetivos de conservação definidos para o habitat 6210 numa ZEC da Irlanda 
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Além disso, dependendo da cobertura deste habitat pela rede Natura 2000, poderá ser 
necessário adotar medidas para o exterior das zonas protegidas de modo a assegurar, a 
longo prazo, a conservação, a variabilidade ecológica e a adequada conectividade do 
habitat em toda a sua área de repartição natural, bem como a conservação das espécies 
associadas.  

O quadro 4 supra indica a percentagem da superfície deste tipo de habitat na rede Natura 
2000, por país e por região biogeográfica (com base nas informações do conjunto de dados 
previsto no artigo 17.º). Deve ser efetuada uma análise mais circunstanciada a nível 
nacional e biogeográfico, a fim de determinar as zonas mais adequadas para a aplicação 
de medidas destinadas a melhorar o estado de conservação ou a restaurar o habitat.  
 

4.4 Determinação dos objetivos e das abordagens de gestão numa zona 
específica 

 
Dependendo das condições dos prados, poderá ser necessário proceder à sua restauração, 
à sua manutenção ou à sua recriação (ver definições abaixo). 
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Figura 16. Abordagens de gestão em matéria de conservação dos prados seminaturais (Rusina 
(ed.), 2017). 

 
 

A manutenção dos prados seminaturais implica a preservação e a manutenção da 
composição das espécies e da estrutura característica dos prados seminaturais, bem como 
das condições ecológicas e dos processos necessários para a sua manutenção num estado 
favorável. De modo geral, exige a aplicação de medidas recorrentes (pastoreio, corte ou 
ceifa, etc.), muitas das vezes com uma frequência anual. Deve ser dada igualmente especial 
atenção às necessidades de gestão das comunidades típicas de invertebrados. Existem 
cada vez mais exemplos de sítios de prados secos sujeitos a gestão que abrigam uma 
quantidade abundante de vegetação e espécies vegetais, mas estão praticamente 
desprovidos de espécies de invertebrados típicas como, por exemplo, as borboletas. Ficou 
demonstrado um declínio significativo da população de insetos presentes nos habitats 
enumerados no anexo I da Diretiva Habitats, pelo menos, em zonas bem protegidas de 
algumas regiões da Alemanha (Hallmann et al., 2017), mas também noutros países como, 
por exemplo, os Países Baixos (Hallmann et al., 2018). Suspeita-se de que se trata de um 
problema europeu ou mesmo mundial. Entre os fatores importantes suscetíveis de serem 
as principais causas deste declínio encontram-se os pesticidas (incluindo o revestimento 
da superfície das sementes), a gestão simultânea de zonas monótonas e de grandes 
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superfícies (como o corte da totalidade de um habitat num sítio, durante um ou dois dias) 
e a fragmentação. Por conseguinte, os componentes da fauna também devem ser objeto 
de uma gestão eficaz. 

A restauração envolve a melhoria do estado dos prados que ainda apresentem alguns dos 
elementos ou processos característicos deste tipo de habitat. Por exemplo, a restauração 
de prados com presença excessiva de vegetação arbustiva que ainda apresentem as 
condições e os processos ecológicos que sustentam o habitat (p. ex., a composição do solo 
e as propriedades químicas). O restabelecimento ecológico inclui, normalmente, medidas 
pontuais como o corte de árvores e arbustos ou a extração de raízes. Também pode 
envolver regimes de pastoreio ou de corte mais intensivos durante um determinado 
período de tempo, até que a regeneração da vegetação arbustiva esteja controlada e seja 
possível realizar uma manutenção mais regular e extensiva com recurso a estes dois 
métodos de gestão (Rusina, 2017). 

A recriação dos pastos seminaturais envolve a criação das condições ambientais 
necessárias para o habitat e a introdução das suas espécies características num local em 
que este tenha desaparecido. A recriação dos habitats pode ser mais pertinente nos países 
em que a sua superfície atual é menor do que a superfície que pode proporcionar um 
estado de conservação favorável para as suas espécies e comunidades, e em que a 
superfície atual está a diminuir devido ao abandono, à intensificação ou a outras causas 
que provocaram o desaparecimento do habitat. A recriação pode compensar, pelo menos 
parcialmente, as consequências da destruição do habitat e da redução da sua superfície.  

O princípio orientador destas abordagens é o de que é sempre preferível proteger e 
manter os ecossistemas naturais mediante a eliminação, na medida do possível, dos 
efeitos adversos e das pressões extensivas, uma vez que a recuperação de ecossistemas 
degradados envolve sempre o risco de insucesso e custos elevados. Muitas riquezas 
naturais podem ficar irremediavelmente danificadas e os recursos e investimentos 
necessários para restaurar os ecossistemas naturais podem exceder largamente os 
recursos necessários para os preservar. Os custos aumentam à medida que o nível de 
degradação aumenta. Assim, a conservação e a manutenção adequadas dos ecossistemas 
naturais constitui sempre uma prioridade, e a restauração ou a gestão só devem ser 
utilizadas como um instrumento para recuperar ecossistemas já degradados. Os habitats 
recriados continuam frequentemente a apresentar, mesmo a longo prazo, um défice de 
espécies numa paisagem fragmentada na qual a recolonização é mais difícil ou mesmo 
impossível para algumas espécies. 

De modo geral, o restabelecimento da antiga situação «ideal» (em termos de superfície do 
habitat, composição das espécies e processos funcionais) só é possível se não existirem, 
na zona e nas suas proximidades, condições irreversíveis ou significativamente degradadas 
que impossibilitem a recuperação do habitat e dos seus processos ecológicos (Rusina, 
2017, ou Priede e Rūsiņa, 2017). Por vezes, apenas é possível melhorar o estado do habitat.  

O restabelecimento ecológico ou a criação de habitats de prados seminaturais é um 
processo moroso. A restauração só pode alcançar os resultados rapidamente (p. ex., no 
prazo de dois anos) se a maioria das espécies características ainda estiver presente e 
estiverem em curso todos os processos ecológicos necessários. No entanto, na maioria dos 
casos, o processo de restauração demora, no mínimo, cinco a dez anos (Rusina, 2017), e 
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um restabelecimento mais completo das populações de espécies de invertebrados 
demorará várias décadas.  

Depois de as atividades de restauração terem alcançado os resultados esperados, são 
necessárias medidas de manutenção para conservar os prados em bom estado. Além disso, 
muitas vezes, as medidas de restauração e de manutenção não só não estão estritamente 
separadas, como também podem ser aplicadas em simultâneo. 
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5. MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO E DE RESTAURAÇÃO 
 

A manutenção deste habitat em bom estado de conservação depende de regimes de 
pastoreio ou de corte extensivos, em função das condições locais e das práticas de 
gestão históricas. Também pode ser necessário controlar os matos e as espécies 
invasoras. 

A gestão das necessidades de espécies específicas poderá ter de ser adaptada em função 
dos objetivos de conservação dos sítios.  

 

5.1 Práticas de gestão fundamentais para manter o habitat em bom estado 

De modo geral, este tipo de habitat não é uma comunidade climácica e depende de 
práticas de gestão extensivas em quase toda a sua área de repartição. Os principais fatores 
bióticos para a sua conservação estão estreitamente relacionados com a possibilidade de 
limitar a sucessão ecológica secundária. Normalmente, esta limitação é assegurada pela 
atividade de pastoreio de herbívoros selvagens e, em especial, de gado doméstico (ovinos, 
caprinos, bovinos, cavalos e burros). O regime de corte pode ser um instrumento 
adequado para a conservação do aspeto mais mésico do habitat (ou seja, com um teor de 
humidade moderado). 

As condições e a gestão histórica das zonas específicas, por um lado, e o subtipo de habitat 
presente, por outro, podem determinar se o pastoreio ou o corte constitui o método de 
gestão mais adequado para os prados calcários de elevada qualidade. Embora muitos 
estudos recomendem o pastoreio como o método de gestão mais adequado para os 
prados calcários de elevada qualidade, Fischer e Wipf (2002) observaram que, na região 
subalpina superior, os prados calcários que foram submetidos a um regime de corte 
tradicional eram mais favorecidos por este método do que pelo pastoreio. Existem 
diferenças no que respeita à composição das espécies dos prados geridos através de 
pastoreio ou de corte que correspondem a diferentes unidades e subtipos de vegetação. 
Para conservar toda a biodiversidade do habitat 6210, poderá ser necessária uma 
combinação de ambos os métodos de gestão adaptada à região. 

A história e a natureza da comunidade são variáveis muito importantes para a definição 
de regimes de gestão adequados (Grime et al., 2000, Britton et al., 2001). No âmbito de 
uma experiência sobre os efeitos de vários regimes de gestão (pastoreio, corte e não 
intervenção) na biodiversidade dos prados calcários dos Países Baixos, o pastoreio resultou 
no nível de biodiversidade mais elevado, e a não intervenção no nível mais baixo (During 
e Willems 1984). Além disso, o pastoreio demonstrou ser mais eficiente do que o corte 
para combater os efeitos do aumento dos níveis de azoto (Butaye et al., 2005).  

Na ausência de antecedentes de utilização de um regime de corte, devem ser avaliados os 
efeitos prováveis para a conservação da comunidade herbácea resultantes da passagem 
do regime de pastoreio para o de corte, que podem ser especialmente críticos para os 
invertebrados. Com efeito, as espécies de invertebrados presentes serão aquelas cujos 
ciclos de vida se coadunam com o sistema de gestão historicamente estabelecido. De 
modo idêntico, é provável que a passagem de um regime de corte tradicional para o 
pastoreio provoque alterações da composição das espécies vegetais (Rodwell, 1992). As 
espécies de floração precoce, que dependem da produção de sementes para a 
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manutenção das suas populações, podem ser reduzidas ou eliminadas devido a esta 
alteração. Em caso de dúvida, deve ser adotada a abordagem de precaução que consiste 
em evitar alterações da gestão historicamente estabelecida, a fim de realizar os objetivos 
de conservação da natureza (Crofts e Jefferson, 1999).  

 

 

Habitat prioritário com orquídeas (Jaroslav Košťál) 

 

5.1.1 Pastoreio  

Os prados calcários secos tendem a ser sistemas de baixa produtividade que produzem 
quantidades escassas de ervas digestíveis e, por esse motivo, a sua manutenção é feita, 
preferencialmente, através de pastoreio em vez de corte. O pastoreio desempenha um 
papel fundamental na manutenção da riqueza das espécies, limitando a capacidade das 
espécies competitivas para se tornarem dominantes. Também é a opção preferida para a 
gestão dos invertebrados. Exceto em caso de densidade animal muito elevada, o pastoreio 
remove o material vegetal de forma mais gradual do que o corte, o que pode proporcionar 
aos invertebrados com maior mobilidade a possibilidade de se deslocarem para outras 
zonas do prado (Crofts e Jefferson, 1999).  

No entanto, as incidências a longo prazo dos diferentes regimes de pastoreio não são bem 
conhecidas, em especial, no que respeita às comunidades de invertebrados. Os estudos 
realizados sobre o impacto das atividades de pastorícia nos prados calcários da Borgonha 
mostram que, apesar do aumento da diversidade florística, os efeitos nos invertebrados 
podem ser tanto positivos como negativos, dependendo das práticas de pastorícia 
utilizadas (Croquet e Agou, 2006). As zonas nas quais não se pratica o pastoreio também 
são importantes para o abrigo ou a hibernação da microfauna (Pearson et al., 2006).  

O pastoreio também apresenta outras vantagens. O pisoteio moderado pode ser benéfico: 
os cascos dos animais de grande porte, como os bovinos, destroem a camada de manta 



 

70 

morta e pisoteiam e esmagam a vegetação densa. Além disso, criam uma certa quantidade 
de solo nu. Tal é importante para o ciclo de vida de muitos invertebrados e também para 
os tipos de espécies vegetais que necessitam de solo nu para germinar e estabelecer-se 
(Calaciura e Spinelli, 2008). 

Regime de pastoreio 

As características biológicas de um pasto são profundamente influenciadas e, em muitos 
casos, fundamentalmente determinadas pelo regime de pastoreio que lhe é imposto. O 
tipo de animais utilizado, a sua densidade e o calendário do pastoreio são fatores 
importantes a ter conta (de notar que o tipo de animal inclui a espécie, a raça, a idade, o 
sexo e a experiência).  

As opções para estabelecer um regime de pastoreio adequado para a conservação 
baseiam-se numa série de parâmetros diferentes:  

- o tipo de gado (bovino, caprino, póneis, etc.) e respetiva densidade, 
- os períodos de pastoreio (época em que o pastoreio é realizado) e respetiva duração,  
- o sistema de pastoreio (sequência e padrão dos eventos de pastoreio), 
- a estabulação, normalmente fora do habitat, se necessário.  

A forma como estes parâmetros interagem entre si para afetar o prado é frequentemente 
complexa, o que dificulta ainda mais a elaboração de previsões exatas dos resultados. No 
entanto, tal significa também que é possível obter um resultado pretendido mediante a 
utilização de vários regimes.  

Animais de pastoreio 

Em toda a Europa, os prados são mantidos com diferentes tipos de animais de pastoreio, 
incluindo bovinos, ovinos, caprinos, burros e cavalos. Quando as densidades animais são 
baixas, todos os tipos de animais de pastoreio produzem prados mistos com estrutura 
variável. O padrão e a escala do mosaico de vegetação pode diferir de acordo com a 
escolha dos animais de pastoreio: animais diferentes podem criar tipos diferentes de micro 
habitat (Crofts e Jefferson, 1999).  

A forma como essas densidades são medidas tem uma incidência significativa na eficácia. 
Um rebanho conduzido por um pastor em constante movimento tem uma densidade local 
elevada, mas pode ter uma densidade baixa numa escala ampla. Uma baixa densidade 
animal numa zona com vedações traduz-se num pastoreio muito seletivo e pode resultar 
num produto final muito diferente, uma vez que os animais nunca são obrigados a pastar 
os componentes menos apetecíveis. É preferível utilizar regimes de pastoreio capazes de 
retirar os nutrientes dos sistemas. 

Todos os animais pastam de forma seletiva. Alimentam-se primeiro dos elementos da 
vegetação que preferem e deixam as espécies vegetais menos apetecíveis para o final, ou 
nem sequer as consomem. A seleção e a rejeição, pelos herbívoros, de espécies vegetais 
específicas em relação a outras podem desempenhar um papel fundamental na 
manutenção da riqueza de espécies e na determinação da estrutura e da composição 
florísticas do prado. 
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Pastoreio de ovinos (C. Olmeda) 

Os bovinos diferem significativamente dos caprinos, no sentido de que preferem 
alimentar-se de gramíneas altas e não podem pastar de forma tão seletiva. Os bovinos 
enrolam a língua em torno da vegetação e arrancam as plantas, deixando tufos de 
vegetação em parcelas não pastoreadas e parcelas pouco pastoreadas, enquanto os ovinos 
se alimentam de forma mais seletiva e ingerem a parte superior das plantas à medida que 
se deslocam no prado, criando uma estrutura mais homogénea na vegetação (MacDonald, 
2007a). Os bovinos «arrancam» as ervas, deixando espaços abertos, bem como uma 
variedade estrutural na altura da vegetação. Estas estruturas «abertas» sustentam uma 
variedade de espécies vegetais que se regeneram através de sementes, tais como a 
Primula veris. Os ovinos «cortam» as ervas, promovendo o perfilhamento e o fecho da 
vegetação, o que favorece as espécies rizomatosas. Estes dois mecanismos exercem 
pressões opostas, com consequências na vegetação (e, por conseguinte, na comunidade 
de invertebrados que sustentam). 

Os caprinos podem alimentar-se de ervas ou de rebentos. Os cavalos são capazes de pastar 
muito mais próximo do solo do que os bovinos e ovinos, e precisam de pastar durante 
muito mais tempo devido à sua diferente fisiologia digestiva (Rook et al., 2004). Os burros 
são semelhantes aos póneis, no sentido de que pastam seletivamente. Os coelhos não se 
alimentam em prados com ervas altas, são herbívoros muito seletivos e, em densidades 
moderadas, produzem um mosaico desigual de pequenas zonas mordiscadas com 
diferentes alturas. O tamanho do corpo também é importante: os animais mais pequenos 
selecionam alimentos de maior qualidade, uma vez que necessitam de mais energia em 
relação ao tamanho do seu corpo (Rook et al., 2004).  

No entanto, a espécie de gado têm uma incidência menor quando a pressão do pastoreio 
é elevada; foram detetados danos sob a forma de uma redução global da riqueza de 
espécies vegetais em sítios intensamente pastoreados tanto por cavalos como por bovinos 
(Crofts e Jefferson, 1999).  

Os efeitos do pisoteio também variam de acordo com as espécies. Estima-se que a pressão 
física exercida pelos ovinos sobre os prados varie entre 0,8 e 0,95 kg por cm², e a exercida 
pelos bovinos entre 1,2 e 1,6 kg por cm² (Spedding, 1971).  
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A manutenção do tipo de gado utilizado tradicionalmente numa zona deve ser a opção 
preferencial; quaisquer alterações podem ter incidências negativas. Muitas espécies 
vegetais características que se adaptaram ao pastoreio por um animal específico tendem 
a desaparecer quando muda o tipo de animal, uma vez que se tornam vulneráveis a uma 
forma de pastoreio diferente (Person et al., 2006). As condições existentes em diferentes 
zonas geográficas também determinam o tipo de gado ideal. Por exemplo, as pastagens 
muito secas do sul da Europa são normalmente mais adequadas ao pastoreio de ovinos do 
que ao de bovinos, uma vez que os primeiros conseguem suportar melhor as condições 
extremas.  

No entanto, o pastoreio misto pode, por vezes, ser benéfico, já que pode criar diferentes 
estruturas de prado, dependendo das preferências de pastoreio dos diferentes animais. É 
pouco provável que as preferências alimentares dos diferentes herbívoros sejam 
coincidentes. O regime de pastoreio pode exigir que estes pastem separadamente. Por 
exemplo, numa primeira fase, podem ser utilizados bovinos para pastar os prados de ervas 
e gramíneas de grande porte no final da estação de crescimento e, em seguida, utilizar 
ovinos ou póneis assim que a altura das ervas e gramíneas do prado tenha sido reduzida 
para um nível que permita a estes herbívoros alimentar-se de forma mais eficaz. É 
necessário identificar e avaliar separadamente as diferentes fontes de pastoreio, de modo 
que só se efetuem os ajustamentos mais adequados (Crofts e Jefferson, 1999).  

Nos prados que não tenham sido pastoreados durante algum tempo, podem ser utilizados 
caprinos para eliminar os matos e os arbustos que tenham começado a crescer. A 
introdução de pastoreio por parcelas com caprinos pode ser um método eficaz para 
reconstituir os prados secos invadidos por vegetação arbustiva. Tal foi demonstrado por 
um estudo que investigou o impacto deste tipo de pastoreio, com uma pressão de 
pastoreio relativamente elevada (0,6 a 0,8 CN/hectare por ano), ao longo de sete anos, na 
estrutura e na riqueza de espécies do habitat em seis sítios de prados secos invadidos por 
vegetação arbustiva situados no vale do baixo rio Saale, no centro da Alemanha. A redução 
da invasão de vegetação arbustiva e o aumento do número de espécies-alvo estão 
relacionados com a melhoria do estado de conservação destes tipos de habitats de prados 
secos extremamente valiosos (Elias et al., 2018). 
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Pastoreio com caprinos na zona especial de conservação de Devínska Kobyla (Viera Šefferová) 

 
Pressão de pastoreio. Densidade animal 

A pressão de pastoreio é uma medida da quantidade de vegetação que se espera que um 
determinado número de animais de pastoreio de uma espécie e de um tamanho 
determinados obtenha numa zona de prados durante o tempo em que nela paste. Quando 
se permite que a pressão de pastoreio exceda a capacidade de carga do prado, tal resulta 
normalmente em danos para o caráter ecológico e produtivo da cobertura herbácea, o que 
é equivalente ao conceito de sobrepastoreio. O número de herbívoros e o tempo que 
permanecem no sítio determinarão os resultados do regime de pastoreio. 

A pressão de pastoreio é considerada ótima se promover e conservar o mosaico de 
vegetação, deixando a cobertura herbácea com alturas desiguais e o solo coberto com 
tufos de ervas. Tal só é possível se se permitir que os animais de pastoreio pastem 
seletivamente a cobertura herbácea. O pastoreio extensivo é o único regime que oferece 
a possibilidade de consumir vegetais de forma seletiva. Pelo contrário, o pastoreio 
intensivo produz alturas de cobertura herbácea uniformes, o que reduz as possibilidades 
de sobrevivência das diferentes espécies vegetais e animais. 

Para avaliar a carga pecuária, é útil realizar um estudo da vegetação das pastagens. A 
essência do pastoreio de manutenção reside em assegurar que a produção de cada ano é 
eliminada antes do início do período vegetativo seguinte. O rendimento anual da biomassa 
vegetal estabelece o limite máximo da pressão de pastoreio que uma determinada 
cobertura herbácea pode suportar. De modo geral, os objetivos de conservação exigem 
níveis de encabeçamento inferiores à capacidade de carga do prado. Tal permite que uma 
percentagem significativa da produção anual da cobertura herbácea não seja pastoreada 
pelo gado e possa ser introduzida noutras cadeias alimentares (p. ex., herbívoros 
invertebrados ou comunidades de espécies decompositoras) ou possa melhorar a 
diversidade estruturada do habitat. Para o efeito, seria necessário reduzir os níveis de 
encabeçamento para valores muito inferiores à capacidade de carga teórica da cobertura 
herbácea, a fim de assegurar a conservação de uma quantidade de vegetação suficiente 
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durante o período vegetativo para cumprir os objetivos de conservação (Crofts e Jefferson, 
1999).  

Na prática, no entanto, em muitos casos não é possível definir a fase de sucessão ecológica 
ótima nem, por conseguinte, a densidade animal. Em unidades de habitat de pequena 
dimensão, pode ser especialmente difícil encontrar um equilíbrio da intensidade de 
pastoreio que evite tanto a invasão de matos como o sobrepastoreio. Não é claro que este 
método de gestão, por si só, seja suficiente para evitar o crescimento dos matos.  
 
Calendário e duração do pastoreio  

O calendário do pastoreio é importante. O pastoreio de primavera é o que tem a maior 
incidência direta no crescimento das plantas, uma vez que é o período de maior produção 
de folhas. A intensidade do pastoreio não deve ser demasiado elevada na primavera, a fim 
de permitir que as plantas cresçam e floresçam. Caso contrário, pode ter uma incidência 
negativa na composição das comunidades vegetais. O pastoreio de outono também pode 
reduzir a quantidade de nutrientes que as plantas são capazes de armazenar durante o 
inverno, reduzindo o seu vigor na estação seguinte.  

No que respeita à duração do pastoreio, supõe-se que existe uma relação inversa entre o 
número de cabeças de gado e a duração do mesmo. Períodos curtos de pastoreio intenso 
podem ser adequados em situações em que existam espécies de ervas daninhas. De modo 
geral, no entanto, é provável que os períodos curtos de pastoreio excessivo nos prados 
tenham um efeito catastrófico em algumas espécies de invertebrados que dependem da 
continuidade da estrutura do prado ao longo do seu ciclo de vida. Será menos prejudicial 
no inverno, quando a maioria dos insetos que vivem acima do solo se encontram numa 
fase de dormência do seu ciclo de vida. É possível atingir a mesma pressão de pastoreio 
anual com uma densidade animal mais baixa, mas apenas se esta for mantida durante um 
período de tempo mais prolongado. Deste modo, a estrutura pretendida do prado 
continua a ser obtida, mas os invertebrados dispõem de mais tempo para se redistribuírem 
(Crofts e Jefferson, 1999).  
 
Regime de pastoreio 

O regime de pastoreio é a sequência habitual e organizada adotada para deslocar os 
animais de pastoreio ao longo de uma zona de pasto. No essencial, os diversos regimes de 
pastoreio podem ser simplificados em duas estratégias fundamentais: pastoreio contínuo 
e pastoreio em rotação, que também podem ser combinados (Calaciura e Spinelli, 2008). 

O regime de pastoreio contínuo é praticado quando um número «definido» de animais é 
deixado numa pastagem durante um período de tempo prolongado, por vezes, durante 
todo o ano. Quando a densidade animal é baixa, o pastoreio contínuo pode permitir o 
desenvolvimento fonológico das zonas do prado não pastoreadas, proporcionando assim 
mais nichos ecológicos para as espécies animais explorarem (flores, sementes, matéria 
morta em pé ou caída) (Crofts e Jefferson, 1999). Mantendo a densidade animal em níveis 
baixos, as espécies vegetais invasoras permanecerão controladas e preservar-se-á a fauna 
de invertebrados que depende das gramíneas (RSPB, 2004b). A densidade animal pode ser 
ajustada consoante necessário. Normalmente, é reduzida à medida que a estação avança 
e a produtividade do prado baixa. Quando o pastoreio ou o pisoteio ameaçam espécies 
vegetais especialmente valiosas, pode ser necessário criar zonas especiais para proteger 
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estas espécies da pressão de pastoreio (Colas e Hébert, 2000). Normalmente, as orquídeas 
não toleram o pisoteio. Se uma roseta de folhas recém-crescidas ficar danificada, não 
voltará a crescer. Nos sistemas de pastoreio de densidade muito baixa, algumas espécies 
de orquídeas ainda podem sobreviver e formar populações consideráveis. O corte precoce 
também não é adequado, uma vez que a espécie floresce em junho e julho (Rusina, 2017). 
O recurso a espaços com vedações pode melhorar efetivamente a composição e a 
qualidade das coberturas herbáceas dos prados, incentivando a regeneração das espécies 
vegetais raras e ameaçadas que são características deste habitat.  

O pastoreio em rotação consiste em dividir a zona de pastoreio em compartimentos 
(campos, parcelas ou franjas) ou em deslocar o rebanho ou a manada sob a gestão ativa 
de um pastor para pastagens frescas a intervalos adequados. Os animais são deslocados 
para novas zonas a intervalos periódicos e frequentes, percorrendo toda a zona de 
pastagem numa sequência estruturada. Voltam a pastar a zona inicial quando o prado tiver 
recuperado toda a sua capacidade produtiva, mas ainda não tiver começado a florescer 
(Brockman, 1988).  

O pastoreio em rotação pode ser utilizado para alcançar os objetivos de gestão da 
conservação, em especial, quando são necessários prados de pequenas dimensões para 
manter as comunidades mais especializadas que deles dependem, e quando a superfície 
do prado está repartida por demasiados sítios separados. Normalmente, esta abordagem 
funciona melhor em sítios que necessitem de pastoreio de inverno, uma vez que o objetivo 
consiste apenas em que os animais pastem o máximo possível da erva que cresceu nas 
estações anteriores. Em seguida, o prado está pronto para o início de um novo período de 
produção (Croft e Jefferson, 1999).  

Devem ser criados espaços com vedações para confinar os animais e delimitar as zonas nas 
quais o pastoreio será efetuado em rotação.  
 
Transumância e transterminância. As deslocações de gado de média e longa distância (com 
recurso à transumância para deslocações superiores a 100 km e à transterminância para 
distâncias mais curtas) constituem uma prática essencial para a manutenção destes 
prados, sobretudo quando são utilizados caminhos de transumância tradicionais 
(tratturi em Itália, draillies no sul de França ou vías pecuarias em Espanha), e para 
preservar o conhecimento ecológico tradicional associado (Otero-Rozas et al., 2013). A 
transumância e a transterminância ajudam a dispersar as sementes, sobretudo no caso da 
dispersão a longa distância (Manzano e Malo, 2006). Esta dispersão e o intercâmbio 
genético associado são essenciais para preparar os prados para as alterações climáticas. 
Alguns programas do FEDER preveem medidas específicas para preservar estas práticas 
tradicionais e os habitats associados. 
 

5.1.2 Corte 

O regime de corte é adequado quando é utilizado como método tradicional de gestão dos 
prados ou como método alternativo ao regime de pastoreio sempre que este (embora 
preferencial) não seja uma opção viável. Tal como o pastoreio, o corte periódico evita o 
domínio de ervas e gramíneas competitivas robustas e o estabelecimento de árvores e 
arbustos, mantendo a comunidade herbácea durante o período em que é praticado. No 
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entanto, o corte não cria o mesmo mosaico de condições do habitat que o pastoreio, 
sobretudo quando é aplicado um regime de corte homogéneo (Crofts e Jefferson, 1999).  

O pastoreio de baixa intensidade é frequentemente considerado uma boa técnica de 
gestão (e mesmo melhor do que o corte), porque é suscetível de criar uma ligeira 
heterogeneidade, através de diferentes padrões de pastoreio, pisoteio e defecação do 
gado, que deve permitir a coexistência de mais espécies do que no quadro 
homogeneizante do regime de corte. Em contraste, Turtureanu et al., (2014) constataram 
que a riqueza de espécies vegetais era muito superior nos prados secos de corte do que 
nos prados secos de pastoreio (+ 25,8 espécies = 51 % em 10 m2) que apresentam 
condições semelhantes, e que esta diferença existia em todas as escalas espaciais testadas 
(1 cm2 a 100 m2) (baseado em Dengler et al., 2014). As amostras abrangiam diferentes 
sistemas de gestão e tipos de vegetação da classe fitossociológica Festuco-Brometea do 
planalto da Transilvânia, na Roménia. 

Os métodos de gestão através de corte/ceifa distinguem-se pelos seguintes fatores: 
calendário, frequência, distribuição e métodos. 
 
Calendário do corte 

A gestão dos prados para fins de conservação da natureza envolve normalmente um único 
corte tardio. As datas do corte variam substancialmente em função da localização e da 
natureza do interesse da fauna e da flora (Crofts e Jefferson, 1999).  

O corte tardio pode ser útil para proteger as espécies animais que necessitam de uma 
vegetação muito estruturada para se alimentarem e refugiarem, em especial, aves e 
insetos, e para permitir que as plantas de floração tardia produzam sementes. Além disso, 
um corte de feno ocasionalmente tardio (final de agosto/setembro) (p. ex., um ano em 
cada cinco) é útil em sítios que abrigam espécies de floração tardia (Crofts e Jefferson, 
1999). 

O corte precoce pode ser útil quando existe uma vegetação rica que, de outro modo, 
entraria em decomposição, e para abrandar o desenvolvimento de espécies exóticas. No 
entanto, sabe-se que o corte precoce de feno durante um longo período de tempo reduz 
a riqueza das espécies nos prados (Smith, 1994). O corte não deve ser efetuado antes de 
as aves nidificantes terem incubado ou de as populações de espécies vegetais 
características «desejáveis», que dependem da produção de sementes para se 
regenerarem, terem germinado.  

Frequência do corte 

Os prados de Mesobromion são, geralmente, cortados uma vez por ano (por vezes, uma 
vez de dois em dois anos) devido à sua baixa produtividade (Pearsons et al., 2006), embora 
os prados mais mésicos e produtivos possam tolerar dois cortes (Rodwell et al., 2007). 
Poderá ser necessário efetuar mais do que um corte por ano para simular o antigo método 
de gestão de pastoreio, sempre que tal seja possível.  

Como regra geral, no entanto, o corte não deve ser efetuado mais do que uma ou duas 
vezes por ano, no máximo, dado que se for mais frequente limita as possibilidades de 
desenvolvimento de muitas espécies animais e vegetais (Essl, 2005).  
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Distribuição do corte 

Não é aconselhável cortar toda a superfície de um prado de uma só vez, mas antes dividir 
o calendário da operação, para evitar danificar a microfauna. Os répteis, os insetos e as 
aranhas movem-se com muita lentidão ou nem se movem, por isso é importante deixar 
por cortar zonas que possam servir de refúgio. A divisão das datas de corte também 
prolonga a fase de polinização das plantas e a disponibilidade de néctar e pólen. Por este 
motivo, é aconselhável excluir do corte uma pequena percentagem (cerca de 5 % a 10 %) 
da superfície total e cortá-la no verão seguinte. Esta prática deve ser realizada anualmente 
numa zona diferente da superfície, em rotação, regressando a qualquer parcela de terra 
não cortada a cada quatro ou seis anos (Pearson et al., 2006). Além disso, as comunidades 
das zonas de transição e os ecótonos contêm espécies vegetais extremamente ricas e 
necessárias para muitos invertebrados, por exemplo, para hibernarem ou utilizarem 
recursos no outono e no inverno. Por conseguinte, estas zonas sensíveis não devem ser 
cortadas todos os anos e nunca na totalidade da zona da margem no mesmo ano. Estes 
ecótonos também não devem ser transformados em caminhos agrícolas (frequentemente 
vedados) nem converter-se em obstáculos para as espécies (p. ex., estradas nas margens 
das florestas). 

Métodos de corte 

Se possível, é preferível utilizar segadeiras com barra de corte. A utilização de segadeiras 
rotativas causa a morte de um número muito superior de animais, que não têm forma de 
escapar. A utilização de segadeiras rotativas deve ser combinada com uma alteração da 
altura de corte habitual (8 a 10 cm) e do tipo de corte, efetuando-o do interior para o 
exterior, se isso facilitar a fuga dos animais do prado (Pearson et al., 2006). 

O corte raso da vegetação deve ser evitado, uma vez que o desbaste excessivo pode causar 
a criação de parcelas nuas no prado, que proporcionam zonas favoráveis à invasão de 
espécies indesejadas. Em contrapartida, uma ligeira perturbação poderá ser necessária 
para a germinação das sementes e ser benéfica para os invertebrados. É aconselhável 
evitar a utilização de enfardadeiras, que causam danos significativos na fauna (a 
mortalidade entre as abelhas atinge, pelo menos, 30 % a 60 %). De modo geral, a matéria 
cortada deve ser retirada para evitar o enriquecimento do prado em nutrientes. 

 

5.1.3 Gestão da vida selvagem 

É importante recordar que a gestão histórica de um sítio terá condicionado a variedade de 
táxones aí presentes e que este padrão deve manter-se, sempre que seja conhecido. Uma 
ampla variedade de espécies adaptou-se ao regime de pastoreio ou de corte aplicado 
tradicionalmente numa zona. Muitas destas espécies também beneficiam das margens e 
zonas de transição entre tipos de vegetação, e os seus requisitos de gestão podem variar. 

Nem sempre é aconselhável adaptar a gestão às necessidades de uma espécie específica, 
uma vez que tal pode afetar outros elementos de interesse. De modo geral, parece ser 
aconselhável optar por abordagens de gestão que possam beneficiar diferentes grupos de 
espécies presentes no sítio. 
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Ao definir as prioridades de conservação do prado do ponto de vista da conservação das 
espécies, deve prestar-se atenção à presença de espécies raras a nível local ou nacional. 
 
Invertebrados – estrutura do habitat e requisitos de gestão 

Dependendo do tipo de prado e da composição das espécies vegetais, os prados calcários 
secos podem conter um conjunto único de espécies de invertebrados (insetos, aranhas, 
cobras). Estes prados constituem um importante recurso de néctar e pólen para muitos 
insetos. Durante a época de floração, observa-se uma ampla diversidade de borboletas e 
outros insetos antófilos como os coleópteros (escaravelhos), os himenópteros (abelhas 
selvagens, vespas, etc.) e os dípteros (p. ex., moscas-das-flores). Também podem existir 
muitas espécies de gafanhotos e grilos-do-mato (ortópteros). Estes ortópteros necessitam 
de uma vegetação baixa ou aberta para poderem saltar e satisfazer as suas necessidades 
térmicas. Tal depende exclusivamente das espécies e do estádio de vida em que se 
encontram (p. ex., Decticus verucivorus). 

Os solos deste habitat apresentam igualmente uma fauna rica constituída por pequenos 
artrópodes, nematoides, larvas de insetos, minhocas, etc. Os prados de pastoreio podem 
apresentar uma diversidade de invertebrados (insetos, ácaros, nematoides) saprófagos 
(que se alimentam de matéria orgânica em decomposição), os quais dependem dos 
excrementos dos animais. Nas pastagens secas, as zonas pisoteadas pelo gado e as 
parcelas arenosas livres são importantes para os insetos. 

As populações locais de invertebrados desenvolveram estratégias adaptadas às práticas 
de gestão tradicionais. Se existir uma longa tradição de pastoreio ou de corte num sítio 
com um padrão de gestão conhecido, esta deve prosseguir a fim de assegurar a 
manutenção das estratégias de vida adaptadas dos invertebrados. Diferentes níveis de 
pastoreio produzem diferentes tipos de cobertura herbácea, desde gramíneas muito 
curtas a gramíneas longas com vegetação arbustiva. Todos os tipos de cobertura herbácea 
são valiosos para as espécies importantes do ponto de vista da conservação, e algumas 
espécies importantes necessitam efetivamente de mais do que um tipo por sítio ou mesmo 
de mosaicos detalhados de micro-habitat (Alexander, 2003).  

As coberturas herbáceas muito curtas tendem a favorecer as espécies adaptadas a solos 
abertos, nomeadamente os predadores, os animais que se alimentam de folhagem e, 
quando a cobertura herbácea curta é mantida por grandes herbívoros, os animais que se 
alimentam de excrementos (Alexander, 2003). Nas pastagens secas, as zonas de solo nu 
pisoteadas pelo gado e as parcelas arenosas livres são importantes para os insetos, em 
especial, as abelhas e as vespas. 

No entanto, um pastoreio excessivo e efetuado numa época inadequada pode criar 
perturbações nos solos e reduzir a diversidade dos escaravelhos epigeus (que vivem à 
superfície do solo) e dos caracóis terrestres (Rusina (ed.), 2017). O pastoreio excessivo 
pode degradar completamente a fauna de invertebrados. 

As coberturas herbáceas floridas mais altas, mantidas através de pastoreio periódico 
seguido de abrandamento da pressão de pastoreio, tendem a favorecer os herbívoros que 
se alimentam de flores, frutos e botões de flores (Alexander, 2003). Os prados mais densos 
e espessos, com poucas flores mas abundantes em manta morta, favorecem as espécies 
decompositoras e fornecem abrigo para repouso e hibernação (Alexander, 2003). As zonas 
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cobertas de tufos de ervas são componentes estruturais importantes dos prados para as 
aranhas. 

Muitas espécies de insetos necessitam de um mosaico de elementos e não apenas de um 
único elemento e, frequentemente, é necessário que o sítio esteja situado numa paisagem 
complexa com elementos adicionais disponíveis a uma distância de voo curta (Alexander, 
2003; Ssymank, 1991, no que respeita às moscas-das-flores). Muitas espécies dependem 
da presença de árvores e arbustos, matos e zonas florestais no habitat ou na sua 
vizinhança.  

As borboletas existem normalmente em redes de populações locais com algum 
intercâmbio de adultos entre si para formar uma metapopulação. A gestão deve ter como 
objetivo manter esta rede de populações em toda a paisagem, aceitando que nem todos 
os sítios poderão ser adequados num determinado momento (embora alguns sítios 
essenciais sejam) (van Swaay et al., 2012) As populações de borboletas podem sofrer 
danos graves ou mesmo extinguir-se na sequência de uma gestão intensiva e uniforme 
(van Swaay et al., 2012; Westrich, 2018).  

As abelhas dependentes de uma espécie ou de um pequeno número de espécies podem 
ser fortemente afetadas pela eliminação desses recursos através do pastoreio ou do corte 
no momento da máxima floração, pelo que, uma vez mais, a gestão rotativa é uma 
abordagem razoável. Se todo um sítio for pastoreado ou cortado durante vários dias ou 
semanas, o seu estado de conservação deteriora-se significativamente, o que afeta os 
insetos que visitam as flores. 

A variação temporária e geográfica da pressão de pastoreio tem um efeito muito diferente 
da aplicação sucessiva do mesmo procedimento. Essa variação permite que as populações 
de invertebrados se adaptem à eliminação localizada de recursos que, de outro modo, 
seria fatal para um ciclo de vida anual.  

Para os invertebrados, é importante que a escala da rotação ou variação da gestão não 
seja superior a cerca de 100 metros, o que corresponde à área máxima de alimentação de 
muitas das abelhas solitárias mais pequenas (Zurbuchen et al., 2010a, b). 

 

Os insetos não possuem fases de repouso prolongadas e, por esse motivo, necessitam que 
o habitat se mantenha de uma geração para a seguinte (ao contrário das plantas, que 
dispõem de um banco de sementes que pode manter-se viável durante muitos anos). Por 
conseguinte, a continuidade da gestão é essencial para os invertebrados. Ao mesmo 
tempo, o efeito da rotação durante um período superior a um ano é benéfico para as 
populações de invertebrados, uma vez que as espécies que hibernam em infrutescências 
secas não são eliminadas pelo corte anual, enquanto as abelhas associadas às flores que 
florescem após os cortes de feno precoces são beneficiadas. 
 
Recomendações relativas à gestão do habitat com vista à proteção dos invertebrados 
(van Swaay et al., 2012; Alexander, 2003): 

 Criar zonas de solo nu e parcelas arenosas abertas nas vertentes orientadas a sul, 
através de intervenções com animais de pastoreio e corte periódico de matos;  
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 Manter a vegetação arbustiva que floresce na primavera, por exemplo, a Prunus 
spinosa, e as zonas de plantas que florescem no final do verão (asteráceas, fabáceas, 
campanuláceas, etc.) 

 Manter os mosaicos de habitats, utilizando o pastoreio com pastor ou o pastoreio 
periódico, seguido de períodos com pastoreio de baixa intensidade ou nulo, a fim de 
conservar parcelas com gramíneas e vegetação arbustiva de grande porte. 

 Restabelecer parcelas do habitat adequadas para proporcionar corredores e pontes 
que liguem as populações essenciais de invertebrados móveis às metapopulações. 

 Se o habitat for submetido a corte, as datas de corte devem variar tanto quanto 
possível em cada sítio da rede Natura 2000, de modo que não sejam cortadas todas 
as zonas num período curto. Idealmente, deve ser aplicado um mosaico de corte em 
pequena escala, reproduzindo a gestão tradicional antes da mecanização. As margens 
e os ecótonos devem ser objeto de especial atenção e nunca devem ser cortados na 
totalidade. 

 

Gestão dos prados calcários secos com vista à proteção dos habitats das abelhas 
selvagens  

 As abelhas solitárias necessitam que o seu habitat de nidificação e as espécies 
vegetais específicas das quais se alimentam se encontrem muito próximos. Por 
exemplo, a Andrena fulvago necessita de asteráceas amarelas de floração tardia e 
de solo com vegetação dispersa para enterrar os seus ninhos. 

 Os abelhões necessitam de uma paisagem que proporcione longos períodos de 
recursos florais (espécies diferentes têm preferências diferentes no que respeita aos 
tipos de flores), zonas de nidificação (na manta morta ou no solo ou, mais 
habitualmente, em antigos ninhos subterrâneos de pequenos mamíferos), zonas de 
acasalamento e zonas de hibernação (normalmente subterrâneas). 

 Nos prados de corte, é habitual retirar os resíduos. No entanto, existe um pequeno 
grupo de abelhas que nidifica em conchas de caracol velhas, p. ex., a Osmia bicolor 
e a Osmia aurlenta. Estas conchas podem ser eliminadas por raspagem, o que pode 
provocar a destruição de uma das componentes parciais do habitat que são 
indispensáveis para a correta conclusão do ciclo de vida. Não existe uma resposta 
simples para este problema e o recurso a uma forma de gestão rotativa parece ser, 
normalmente, uma abordagem razoável. 

 Os esforços devem visar o aumento da heterogeneidade estrutural numa escala 
muito reduzida, por exemplo, com a criação de parcelas de solo abertas que 
beneficiem as abelhas selvagens (Murray et al., 2012). 
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Gestão dos prados calcários secos com vista à proteção dos habitats das borboletas 
enumeradas na Diretiva Habitats 

 A borboleta Maculinea arion necessita de uma vegetação baixa gerida com 
pastoreio e adaptada às espécies vegetais Thymus e Origanum vulgare e às formigas 
(da espécie Myrmica, sobretudo M. sabuleti). A altura ideal da vegetação é diferente 
em distintas partes da sua área de repartição. Normalmente, deve ter menos de 2 
a 3 cm de altura na zona setentrional e pode atingir mais de 20 cm nas regiões 
meridionais (CE, 2009). O fator mais importante para o sucesso da reprodução é a 
proximidade entre as espécies vegetais nas quais as borboletas depositam os ovos 
e as formigas hospedeiras das larvas (Casacci et al., 2011). Tal permite igualmente 
que outras espécies com características biológicas semelhantes, como as moscas-
das-flores do género Microdon, vivam nos formigueiros durante a fase larvar. 

 A borboleta Colias myrmidone precisa de parcelas com a espécie vegetal 
Chamaecytisus ratisbonensis (da qual se alimentam as suas larvas) situadas em 
prados secos quentes num mosaico de habitats variado, com algumas orlas 
florestais e florestas abertas. Os prados devem ser pastoreados de forma extensiva 
e heterogénea, de modo que sejam deixadas parcelas de mato e de gramíneas 
densas para que as lagartas possam hibernar na manta morta (van Swaay et al., 
2012). O sobrepastoreio por ovinos é prejudicial, uma vez que estes se alimentam 
dos rebentos férteis da espécie vegetal que serve de alimento às larvas. As queimas 
e queimadas são igualmente prejudiciais. 

 A Parnassius apollo necessita da presença de plantas hospedeiras Sedum spp. em 
locais rochosos com solos pouco profundos, tais como afloramentos rochosos, 
muros de pedra seca ou socalcos (Gimenez Dixon, 1996). As zonas devem ser 
mantidas mediante um regime de pastoreio ou de corte extensivo que preserve 
uma abundância de plantas nectaríferas (tais como os cardos), sem utilização de 
pesticidas nem remoção de ervas daninhas em floração (van Swaay et al., 2012).  

 

Nos casos em que seja necessário restaurar o prado e repor um sistema de gestão 
adequado, as condições para a generalidade dos invertebrados podem ser melhoradas 
através da promoção de prados ricos em flores tanto para as espécies genéricas como para 
as espécies polinizadoras e, sempre que possível, para as espécies que se alimentam de 
flores.  
 
Aves 

A composição de espécies de aves depende de vários fatores. O regime higrométrico, a 
altura e a estrutura da vegetação dos prados durante a época de reprodução, bem como 
a presença de vários elementos paisagísticos, são os fatores que mais afetam as aves. De 
modo geral, estes parâmetros são determinados pelo método de gestão utilizado 
(pastoreio ou corte). Durante a época de reprodução, algumas espécies passam todo o seu 
tempo no prado, a alimentar-se e a nidificar, enquanto outras espécies o utilizam apenas 
para se alimentarem e se reproduzem noutros habitats vizinhos. Durante a migração 
(primavera e verão), o número de espécies de aves presentes nos prados também pode 
ser importante, dependendo da localização (Rusina (ed.), 2017). 
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O pastoreio mantém a vegetação baixa, facilitando o acesso das aves ao solo, e 
proporciona uma altura heterogénea da vegetação do tipo mosaico, o que pode oferecer 
condições adequadas para algumas aves que nidificam no solo. Por outro lado, o pastoreio 
pode criar o risco de pisoteio dos ninhos (Pavel, 2004).  

É muito importante compreender a forma como a gestão dos prados, por exemplo, o 
calendário do corte, afeta as aves, uma vez que pode influenciar o número de espécies que 
podem alimentar-se e reproduzir-se nos prados. O corte precoce pode afetar o sucesso da 
reprodução das aves que nidificam no solo, ao destruir os ninhos antes de os juvenis os 
abandonarem. O corte tardio aumenta a abundância de sementes e de presas 
invertebradas para as aves. No entanto, o aumento da altura e da densidade da cobertura 
herbácea pode impedir o acesso a alimentos e limitar a atratividade do prado como fonte 
de alimento. Caso seja provável a presença de aves nidificantes, é aconselhável efetuar um 
estudo durante a primavera e identificar quais são e os locais em que se encontram. Deste 
modo, é possível evitar os locais de nidificação durante o corte, adiando essa operação 
para depois de os juvenis abandonarem os ninhos.  

Além disso, a conservação da diversidade das espécies de aves exige a preservação de 
arbustos e árvores em determinadas zonas, fator que deve ser tido em conta no 
planeamento das atividades de remoção de matos e árvores. Esta abordagem também 
promoverá a diversidade estrutural do prado e criará nichos ecológicos para as espécies 
de aves de prado que necessitam de espaços abertos. 
 
Mamíferos 

O crescimento da vegetação na primavera oferece oportunidades para os pequenos 
mamíferos, mas estas são efémeras, uma vez que o corte e o pastoreio subsequentes 
tornam o habitat amplamente inadequado. No entanto, qualquer zona de prado coberta 
de tufos de ervas e gramíneas altas mantida através de um sistema de rotação mais amplo 
no mosaico do habitat pode ser benéfica para pequenos mamíferos como o rato-de-
colheita-europeu (Micromys minutus). 

 

5.1.4 Gestão de conflitos de interesse 

No planeamento das medidas de conservação e gestão dos habitats dos prados 
seminaturais podem surgir conflitos de interesse quando existem espécies que necessitam 
de diferentes condições ambientais e, por conseguinte, podem reagir de forma diferente 
ao método de gestão aplicado. Nestes casos, os objetivos de conservação do sítio definirão 
quais são as espécies prioritárias. Pode optar-se por selecionar o principal valor do prado 
e adaptar a abordagem de gestão a esse valor (caso em que outros valores naturais podem 
sofrer e diminuir ao longo do tempo) ou optar por um compromisso que preservará todas 
as espécies-alvo, mesmo que cada espécie esteja presente em menor número ou 
proporção.  

Os insetos, por exemplo, necessitam da alternância de espaços abertos com zonas de 
matos, numa escala de um metro quadrado, enquanto as aves e os mamíferos necessitam 
de zonas mais amplas, numa escala de um hectare (Croquet e Agou, 2006). A estrutura ou 
o mosaico de estruturas de cobertura herbácea desejável do sítio de um prado específico 
dependerá dos objetivos específicos em matéria de conservação da natureza.  
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O corte tardio pode reduzir a destruição dos ninhos e dos juvenis de determinadas espécies 
de aves, mas também pode reduzir o número e a diversidade das espécies vegetais, porque 
provoca a acumulação de nutrientes no solo e dá lugar ao crescimento excessivo de 
determinadas espécies de gramíneas que condicionam a diversidade de outras espécies 
vegetais. Neste caso, um compromisso seria efetuar o corte precoce, utilizando métodos 
de corte inofensivos para as aves (equipamentos que assustam os animais, direção do 
corte) ou cortando apenas uma parte da zona. A diversidade das espécies vegetais será 
preservada à custa de uma ligeira diminuição do sucesso da reprodução de determinadas 
espécies de aves no prado em causa, uma vez que alguns ninhos ainda poderiam ser 
danificados. De modo geral, no entanto, tanto a diversidade vegetal como as espécies-alvo 
de aves serão conservadas. 

Em qualquer dos casos, a prioridade de conservação e as condições do prado devem ser 
avaliadas, a fim de evitar transformar o prado num sistema que não será sustentável 
devido às condições ambientais locais. Ao avaliar a prioridade de conservação, deve ter-se 
em conta a potencial ameaça para as espécies num contexto mais amplo, atribuindo a 
máxima prioridade às espécies cujas populações estejam ameaçadas de extinção a nível 
mundial (de acordo com os critérios da União Internacional para a Conservação da 
Natureza, UICN) e, em seguida, às espécies e aos habitats ameaçados de extinção a nível 
da UE ou regional (anexos da Diretiva Aves e da Diretiva Habitats, listas vermelhas de 
espécies da UE e nacionais). Por último, deve ser avaliado o nível de ameaça a nível 
nacional e local. Se o principal valor do prado for uma espécie e não o habitat no seu 
conjunto, a abordagem de gestão selecionada deve assegurar a sobrevivência dessa 
espécie. Importa notar que as diferentes espécies protegidas apresentam necessidades 
distintas.  

As possíveis soluções devem ser avaliadas no contexto dos objetivos de conservação do 
sítio. Uma vez que algumas soluções podem ser conflitantes, as medidas a adotar serão 
determinadas pelos objetivos prioritários. 

A seguir, são apresentados alguns exemplos das medidas que são consideradas 
adequadas para a conservação deste tipo de habitat em diversos países. 
 

Gestão com vista à manutenção do habitat 6210 em alguns países da UE 
 

Na Alemanha, é possível distinguir dois grandes subtipos do habitat 6210, dependendo da 
utilização e gestão históricas do solo de que dependem: os habitats 6210 tradicionalmente 
mantidos por pastoreio extensivo e os tradicionalmente mantidos por corte extensivo. Ambos os 
grupos possuem tipos de vegetação e espécies características diferentes e as suas próprias 
variações regionais. Para o subtipo criado com recurso ao regime de corte extensivo, a medida de 
conservação típica consiste em cortar uma vez por ano ou, em algumas variantes, apenas a cada 
dois ou três anos. A data do corte depende da composição das espécies (p. ex., tipos de orquídeas 
diferentes) e é realizado sobretudo em pleno verão, entre meados de maio e meados de agosto. 
Para conservar e melhorar a diversidade estrutural, o corte deve ser efetuado por secções e em 
momentos diferentes (Ackermann et al., 2016). Por exemplo, durante o projeto LIFE 
«Trockenrasen Saar», um terço de cada sítio foi submetido a corte todos os anos, sempre em 
combinação com a remoção da vegetação cortada (para evitar o enriquecimento do solo com 
azoto). Para o subtipo criado com recurso ao regime de pastoreio, o método adequado consiste no 
pastoreio extensivo de ovinos (e eventualmente de caprinos para reduzir o crescimento da 
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vegetação arbustiva) ou no pastoreio extensivo misto de grandes herbívoros20. Na maioria das 
zonas, é necessário proceder à remoção periódica da vegetação arbustiva. Os ecótonos florestais, 
arbustivos, etc., com vegetação de orlas são muito importantes para preservar uma elevada 
percentagem de espécies invertebradas características que deles necessitam durante os seus ciclos 
de vida, e são essenciais para a manutenção de funções como os serviços de polinização. 

Na Irlanda, a principal medida de conservação é o pastoreio extensivo com remoção periódica de 
matos nas zonas onde o habitat 6210 ainda está presente. O programa de monitorização dos 
prados (Martin et al., 2018) registou as medidas que tiveram incidências positivas nos sítios dos 
tipos de habitat 6210/*6210 incluídos na amostragem, nomeadamente: o pastoreio não intensivo 
de bovinos; o pastoreio não intensivo de ovinos, de equídeos e o pastoreio misto; o pastoreio de 
animais não domésticos, tais como lebres, coelhos e cervos; a remoção de matos. Os rebanhos 
«móveis» de ovinos, frequentemente referidos como «rebanhos nómadas», constituem uma 
forma de restabelecer o pastoreio em sítios abandonados durante períodos de tempo curtos, todos 
os anos. Estes rebanhos têm preferência sobre os rebanhos de bovinos nómadas, cuja 
movimentação está sujeita a mais restrições para evitar a propagação de doenças animais (Martin 
et al., 2018). No entanto, ao analisar as «preferências», também devem ser tidos em conta os 
diferentes resultados do pastoreio de acordo com os diferentes tipos de gado utilizados. Nos sítios 
em que não existam vedações ou sebes, deve ser analisada a possibilidade de utilizar vedações 
virtuais. Noutros sítios, a alteração do calendário do pastoreio pode ser crucial para a restauração; 
por exemplo, o pastoreio na primavera pode ajudar a controlar as gramíneas exuberantes que não 
são apetitosas mais tarde no ano.  

Em Itália, foi proposta a elaboração e a aplicação de planos de pastoreio para manter ou 
restabelecer as atividades tradicionais de gestão extensiva, baseadas no pastoreio e na utilização 
de gado doméstico (ovinos, caprinos, vacas, cavalos, burros) e, quando possível (apenas nos tipos 
mésicos), no corte periódico. Estes planos devem incluir especificações sobre o tipo e o número 
de animais, superfícies dedicadas, tempo de permanência e deslocações do gado, número de 
pontos de água, etc. A elaboração dos planos de pastoreio deve ser objeto de supervisão 
científica, tendo em conta o tipo de comunidades vegetais que formam o habitat e as condições 
ecológicas, incluindo a altitude, o solo, a exposição, a inclinação, o clima (microclima, topoclima e 
macroclima), o contexto biogeográfico e a vegetação natural potencial. Foi igualmente proposta 
a recolha, a nível local, de germoplasma de espécies típicas/dominantes/raras do tipo de habitat 
6210 em cada contexto territorial homogéneo, e a sua conservação em estruturas dedicadas 
(bancos de germoplasma) para futuras intervenções a favor do fortalecimento ou da restauração 
do habitat. 

Na Polónia, o pastoreio extensivo é considerado a medida típica e habitual de conservação deste 
tipo de habitat. De acordo com as experiências realizadas no país, a intensidade não deve ser 
superior a 0,5 vacas ou 4,5 ovinos ou 3,1 caprinos por hectare. As espécies dos animais utilizados 
no pastoreio também são importantes. Se possível, recomenda-se a reposição do método de 
gestão utilizado historicamente, podendo ser utilizadas algumas espécies de animais em situações 
locais específicas: cavalos contra Calamagrostis epigeios, caprinos contra a expansão da vegetação 
arbustiva. O corte é útil apenas em circunstâncias específicas. Em algumas situações, pode mesmo 
causar alterações negativas, tais como a expansão de gramíneas dos prados e a diminuição de 
espécies termófilas. Em geral, o corte não deve ser utilizado para substituir o pastoreio, mas pode 
ser aplicado em conjunto com este em alguns subtipos específicos de prados (ver Barańska et al., 
2014). As queimas e queimadas podem ser consideradas um instrumento de conservação 

                                                 

20 Na Alemanha, foram publicadas orientações relativas ao pastoreio extensivo em habitats enumerados no 
anexo I da Diretiva Habitats, incluindo todos os aspetos da intensidade do pastoreio, das técnicas e da 
pecuária, bem como numerosos exemplos de boas práticas de projetos (Bunzel-Drüke et al., 2015). 
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controverso, mas podem ser úteis em algumas circunstâncias. Em alguns casos, a queima ilegal de 
pastos realizada pelos pastores no verão é comum e parece ser um fator local de manutenção dos 
prados na paisagem. Noutras situações, existem dados que indicam que as queimas podem 
provocar alterações negativas, tais como a expansão de Calamagrostis epigeios. É necessário 
realizar mais estudos e experiências.  

Na Roménia, a manutenção do habitat exige, em especial, assegurar a intensidade adequada do 
pastoreio, do corte, ou de uma combinação de ambos. São tidos em conta os objetivos específicos 
dos sítios e a utilização dos solos a nível local/regional, bem como as tradições, práticas e técnicas 
das atividades pecuárias. Podem ser utilizados mecanismos de apoio à agricultura, incluindo 
medidas agroambientais, para financiar a gestão dos prados. 

Em Espanha, a medida de conservação mais importante consiste na preservação da gestão 
pecuária extensiva. Os rebanhos de ovinos e caprinos diminuíram muito mais do que os rebanhos 
de bovinos. Trata-se de espécies adequadas para preservar o tipo de habitat 6210 da UE através 
de pastoreio. Os equídeos também são espécies de gado interessantes para o tipo de habitat 
6210 da UE, mas os seus números são atualmente muito baixos em Espanha, uma vez que a 
procura de carne de cavalo também é muito reduzida. 

Na Escócia (Reino Unido), este habitat é particularmente dependente de um nível de pastoreio 
que seja suficientemente elevado para manter a cobertura herbácea com diferentes alturas, 
incluindo zonas de cobertura herbácea curta nas quais possam persistir espécies mais pequenas e 
menos vigorosas, mas que seja também suficientemente baixo para permitir a floração e não 
causar a erosão do solo. Na maior parte das terras altas, a persistência de níveis relativamente 
elevados de pastoreio de ovinos e cervos, combinada com a atratividade do habitat para os 
herbívoros, significa que é improvável que a extensão deste elemento tenha diminuído de forma 
significativa, ainda que o sobrepastoreio também possa ter incidências negativas. Há relatos de 
danos resultantes do pisoteio humano associado a atividades lúdicas. Existem mecanismos para 
fazer face às pressões relacionadas com a agricultura ou com a atividade desportiva (pastoreio e 
pisoteio) (SNH, 2013). Estes mecanismos dependem significativamente da adoção de regimes 
agroambientais pelos gestores de terras ou do processo de trabalho conjunto através do qual os 
organismos públicos trabalham com os gestores de terras para encontrar soluções para os efeitos 
adversos provocados pelos herbívoros. Estes incidentes podem resultar em procedimentos legais. 
As medidas de conservação são implementadas mediante designação (zona especial de 
conservação, sítio de interesse científico especial), procedimentos legais (ao abrigo da secção 7 
da lei do Reino Unido relativa aos cervos), regimes agroambientais (SRDP) e acordos de gestão 
(SNH). 
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5.2 Restauração dos prados 

O planeamento da restauração dos prados deve começar por definir um objetivo claro, ou 
seja, determinar o aspeto que o prado deve ter uma vez reconstituído: quais serão as 
condições ambientais, que processos ecológicos terão lugar, que vegetação e espécies 
podem ser restabelecidas. Os objetivos podem diferir em função das possibilidades de 
restauração. Dependendo do nível de degradação, a restauração dos prados demora, pelo 
menos, cinco a dez anos (Rusina, 2017). Uma restauração de elevada qualidade e uma 
diversidade elevada de espécies (incluindo invertebrados) exigem períodos de tempo 
muito superiores (ver, p. ex., a lista vermelha de biótopos alemã, Finck et al., 2017). 

Ao planear a restauração de prados num sítio, deve sempre ter-se em conta as condições 
ambientais (clima, solo, condições geológicas e hidrológicas, fragmentação paisagística e 
respetiva incidência nas populações das espécies), as condições económicas (limitações 
financeiras) e sociais (opinião pública e, com frequência, dos financiadores). A intervenção 
será mais bem-sucedida se o planeamento incluir uma avaliação dos riscos.  

O pastoreio e o corte para fins de restauração são mais intensivos do que o pastoreio e o 
corte regulares. Estes regimes constituem o método mais simples, mas também o mais 
moroso se este for aplicado como única medida para a restauração ou a criação de um 
prado seminatural. A utilização deste método permite o desenvolvimento natural da 
vegetação a partir das espécies locais (Rusina, 2017). 

O corte para fins de restauração, por si só, é aplicável apenas em locais que tenham sido 
abandonados em datas relativamente recentes, nos quais não existam arbustos, árvores 
ou tufos de ervas que interfiram com o corte. Durante a restauração ou a criação de um 
prado, a frequência do corte e a intensidade do pastoreio devem ser adaptadas às 
condições do sítio. Os sítios demasiado férteis e os sítios dominados por espécies 
expansivas devem ser cortados, pelo menos, duas vezes por estação, ou submetidos a 
pastoreio intensivo. Em alguns casos, é necessário um ligeiro sobrepastoreio. O pastoreio 
e o corte para fins de restauração podem fracassar em sítios que tenham sido submetidos 
a fertilização intensiva. Se o solo for demasiado fértil, podem desenvolver-se comunidades 
de vegetação herbácea alta indesejável, nitrófila ou ruderal (Rusina, 2017).  

Em alguns países, o método mais eficiente de restauração do habitat é o pastoreio de 
inverno, sem alimentação suplementar dos animais. Pode ser necessário modificar o 
regime de pastoreio para alcançar os resultados num prazo desejável. Nas zonas 
submetidas apenas a pastoreio parcial de animais, poderá ser necessário recorrer a um 
corte adicional (Rusina, 2017). 
 

Experiências de restauração do habitat 6210 em alguns países da UE 
 

Na Bélgica, têm sido realizados importantes trabalhos de restauração desde 2000, sobretudo 
em sítios da rede Natura 2000, com financiamento do programa LIFE. Estes trabalhos 
envolveram o corte de matos e árvores, a destruição dos cepos e dos resíduos lenhosos e a 
execução de uma gestão adequada através de pastoreio ou corte. Uma vez que muitos prados 
foram abandonados e florestados durante muito tempo (por vezes, durante mais de 100 anos), 
é necessário cortar periodicamente as árvores e os arbustos que voltaram a crescer, um 
processo que é moroso e dispendioso. A reconstituição da cobertura herbácea depende da 
presença muito próxima de espécies vegetais típicas e/ou da sua persistência nos prados 
arborizados ou no banco de sementes do solo. Nos locais em que as espécies vegetais típicas 
desapareceram, poderá ser necessária a sua reintrodução, utilizando feno ou sementes. 
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Devido às características locais dos prados remanescentes, foi utilizado o pastoreio de ovinos, 
associado, quando possível, ao pastoreio de caprinos. Na fase de regeneração e restauração, 
é utilizado o pastoreio em rotação, de curta duração e elevada densidade. Devido ao 
desaparecimento dos pastores profissionais, os animais pastam em terrenos com vedações 
permanentes ou semipermanentes (elétricas). O período e a duração do pastoreio dependem 
das características locais (produtividade da cobertura) e das espécies a proteger. São 
disponibilizados fundos agroambientais para serem geridos por criadores locais.  

Na Lituânia, os principais instrumentos para a restauração incluem a eliminação da vegetação 
lenhosa e a interrupção da propagação da flora expansiva local (p. ex., Calamagrostis epigejos). 
Os regimes de pastoreio e de corte extensivos são utilizados como instrumentos de apoio. 

No Luxemburgo, o plano nacional para o habitat identifica as seguintes medidas (Naumann et 
al., 2013): a restauração de todas as zonas abandonadas e cobertas de matos, através da sua 
remoção e do restabelecimento do pastoreio (meta: cerca de 50 hectares de prados calcários 
e 50 hectares do complexo de prados da região mineira); o controlo periódico (a cada três ou 
cinco anos) para impedir a invasão de matos, com corte ou pastoreio periódicos; a criação de 
novas zonas de prados calcários, mediante a transferência de feno verde para solos nus 
adequados e a expansão dos campos existentes para parcelas vizinhas, através de 
transferência manual de sementes (meta: cerca de 20 hectares); a proteção de espécies 
vegetais características gravemente ameaçadas, através de cultivo ex situ e reintrodução para 
fortalecer os povoamentos existentes e reintroduzi-los em zonas recém-criadas e degradadas; 
medidas destinadas a restabelecer o intercâmbio genético entre as zonas de habitat existentes 
(rede ecológica). 

Na Polónia, um projeto no âmbito do programa LIFE, intitulado «XericGrasslandsPL – 
Conservation and restoration of xerothermic grasslands in Poland - theory and practice» 
(LIFE08 NAT/PL/000513, janeiro de 2010 – dezembro de 2013), abrangeu cerca de 
225 hectares de mosaicos de habitats de prados xerotérmicos em oito sítios da rede Natura 
2000, no noroeste e no sudeste do país. O projeto iniciou o processo de regeneração em 
20,2 hectares de prados do tipo de habitat 6210, através da remoção de matos ou matagais, 
da remoção de espécies de plantas herbáceas exóticas invasoras (incluindo Heracleum 
sosnowskyi) e do restabelecimento do pastoreio (Baranska et al., 2014). Nas zonas degradadas, 
os prados xerotérmicos foram restaurados através da remoção da camada superior do solo, 
da plantação de sementes de espécies xerotérmicas, do transplante de parcelas de prados bem 
conservados, etc. Em 2015, o estado dos prados pastoreados tinha melhorado 
significativamente, com uma redução da percentagem de espécies invasoras (azevém, juncos 
arenosos e arbustos) (Murawy Life, 2015). O período de pastoreio foi reduzido para três meses 
(junho a agosto), em parte como resultado da melhoria do estado dos prados e em parte 
devido à seca, que limitou ainda mais as espécies expansivas e permitiu o desenvolvimento de 
espécies xerotérmicas. 

Na Eslováquia, o projeto LIFE10 NAT/SK/080 elaborou um plano de restauração deste habitat, 
que foi discutido com as partes interessadas do sítio de importância comunitária Devínska 
Kobyla. As medidas incluíram a remoção mecânica de árvores e matos em 58 hectares de 
prados secos invadidos, a erradicação da acácia-bastarda e a reintrodução do pastoreio, 
sobretudo de caprinos, desde 2015. O impacto das medidas de gestão da restauração foi 
objeto de monitorização, sobretudo no tipo de habitat 6210*, em diferentes fases de sucessão 
biológica. Em resultado da limpeza da zona de sucessão ecológica secundária, registou-se um 
aumento significativo do número de espécies vegetais leves e termófilas, tais como Pulsatilla 
grandis, Plantago media, Jurinea mollis, Astragalus onobrychis, Carex michelii, Chamaecytisus 
austriacus, Thesium linophyllon, Linum tenuifolium, após dois anos de monitorização. Em 2016, 
o número total de espécies era superior ao existente antes da intervenção de gestão. É 
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provável que estas espécies estivessem presentes no banco de sementes do solo e tenham 
conseguido germinar quando a superfície foi aberta. Assegurar a gestão do pastoreio e a 
remoção de rebentos constitui um requisito prévio importante para o desenvolvimento 
favorável da vegetação nas zonas em causa. A composição das espécies na primavera, após a 
intervenção de gestão, já revelava um aumento gradual das espécies. O método de gestão 
ideal é o pastoreio de ovinos ou o pastoreio de rebanhos mistos de ovinos e caprinos, que 
pode debilitar e eliminar gradualmente os rebentos das plantas lenhosas. A rotação do 
pastoreio mais extensivo e intensivo é uma solução ótima para o desenvolvimento e 
manutenção dos habitats de prados prioritários num estado favorável. No sítio, foram 
registadas duas novas micropopulações de uma espécie de orquídea, a erva-abelha (Ophrys 
apifera, incluída na lista de espécies vermelhas da IUCN), na sequência das medidas de 
restauração aplicadas no âmbito do projeto. A orquídea lagarto adriático (Himantoglossum 
adriaticum), enumerada no anexo II da Diretiva Habitats e ameaçada de extinção na 
Eslováquia, também foi registada no sítio em 2017 (até 600 plantas). 

 

5.2.1 Gestão dos matos 

As medidas de gestão devem ter como objetivo manter a invasão de matos abaixo de uma 
percentagem adequada (p. ex., 30 %) de cobertura da superfície total (Pearson et al., 
2006). No entanto, importa ter em conta que as espécies individuais coletivamente 
conhecidas como «matos» constituem habitats importantes por direito próprio, desde que 
se mantenha o equilíbrio com o prado aberto.  

Para compensar a colonização de matos e manter o equilíbrio desejado, é possível remover 
algumas populações de matos mais antigas, uma vez que os arbustos existentes há muito 
tempo provocam a acumulação de azoto na biomassa vegetal, bem como o 
enriquecimento do solo em nutrientes. Quando são removidos árvores e matos, os 
rebentos que brotam das raízes e dos cepos devem ser removidos.  

Algumas vezes, só é necessário realizar a operação uma vez, seguida de pastoreio ou corte. 
Outras vezes, é necessário aplicar medidas de corte adicionais e complementares, com 
recurso a máquinas, ou aumentar as operações de palhagem e de sacha durante os 
primeiros anos (Essl, 2005). Nos casos em que não seja possível remover os matos desta 
forma, é aconselhável utilizar o pastoreio e/ou o corte rotativo para manter os 
povoamentos. 

Uma vez iniciada a recolonização dos matos, as plântulas podem ser imediatamente 
removidas. O controlo de novas plantas pode ser efetuado na primavera seguinte, 
procedendo-se à sua monda ou remoção manual, consoante adequado. O objetivo poderia 
consistir na presença de uma combinação de matos em sucessão, desde plantas ao nível 
do solo até arbustos mais maduros com troncos. Os insetos beneficiam da diversidade de 
idades, folhas e períodos de floração. Por conseguinte, é aconselhável realizar um estudo 
dos invertebrados antes de limpar os matos caídos. Além disso, a remoção anual de matos 
de pequenas dimensões em diferentes etapas de desenvolvimento poupa imenso trabalho 
árduo a longo prazo e mantém esse habitat e essa fonte de alimentos de importância vital 
para as aves (RSPB, 2004b).  

O corte dos matos deve ser efetuado no outono ou no inverno, a fim de evitar danificar a 
fauna selvagem durante o período reprodutivo. O corte entre o início de setembro e o final 
de fevereiro evita a época de criação das aves, enquanto o corte no final do inverno 
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permite que as aves e os mamíferos se alimentem de qualquer tipo de bagas. O corte pode 
ser efetuado com recurso a máquinas especiais de cortar sebes que não danificam a 
pequena fauna (Pearson et al., 2006).  

O pastoreio em rotação pode ser um instrumento adequado para controlar os matos, 
desde que seja vigiado cuidadosamente para evitar o sobrepastoreio ou o pisoteio 
excessivo (Buglife, 2007). Os burros podem alimentar-se dos matos, controlando desta 
forma o seu crescimento na vegetação seminatural. Os bovinos são particularmente 
eficazes no derrube e abertura de vegetação densa e alta, por exemplo, fetos e matos. Os 
caprinos podem eliminar a casca e, se forem utilizados com precaução, produzem 
diversidade estrutural. Os ovinos não pastam em zonas de gramíneas altas tão facilmente 
como os bovinos ou os póneis, mas limpam os matos baixos eficientemente e são capazes 
de eliminar por completo as folhas dos arbustos selecionados. Além disso, algumas raças 
de ovinos atravessam facilmente os matos, mas os animais mais jovens e as raças mais 
leves tendem a ficar presos nestes. Assim, é aconselhável começar com uma densidade 
baixa da espécie e raça utilizada (cerca de 0,25 CN/hectare), controlar os efeitos e efetuar 
os ajustamentos necessários (Crofts e Jefferson, 1999; RSPB, 2004).  

No entanto, por si só, o pastoreio não é suficiente para a gestão dos matos. Um regime de 
pastoreio de inverno, por exemplo, deve normalmente prever uma limpeza periódica e 
repetida dos matos para eliminar a acumulação gradual de plantas lenhosas (Crofts e 
Jefferson, 1999). Por conseguinte, em alguns casos é aconselhável utilizar uma combinação 
de pastoreio e corte. O melhor momento para o fazer depende da vida selvagem presente. 
De modo geral, os ovos e as larvas dos insetos são os mais vulneráveis. O corte não deve 
ser efetuado até ao final do verão/início do outono, a fim de permitir a queda das 
sementes das flores e das gramíneas, ou no final do inverno/início da primavera, para que 
os insetos tenham abrigo durante o inverno. 
 
5.2.2 Controlo de ervas daninhas e espécies invasoras 

Uma planta infestante pode ser definida como uma espécie que é indesejável para o 
propósito/objetivo da gestão dos prados. Em determinadas condições, algumas espécies 
vegetais (p. ex., cardos, fetos, tasneira) podem multiplicar-se de forma excessiva, 
substituindo rapidamente comunidades com um valor de conservação mais elevado 
(Pearson et al., 2006). Estas plantas são altamente competitivas, frequentemente tóxicas 
e, uma vez estabelecidas, produzem uma sombra acentuada durante a época de 
crescimento, que desincentiva o estabelecimento de outras espécies vegetais (incluindo 
as orquídeas) (Crofts e Jefferson, 1999). A infestação com estas plantas pode ser prevenida 
com boas práticas de gestão, por exemplo, evitando zonas extensas de solo nu, que 
favorecem a invasão e a propagação de espécies de ervas daninhas.  

Após o seu estabelecimento, é possível implementar as seguintes medidas (Crofts e 
Jefferson, 1999):  

- Técnicas de controlo manual: «monda» ou corte (não adequados para a tasneira) 
imediatamente abaixo do nível do solo, e/ou extração manual (este método só é 
realmente adequado em zonas de pequena dimensão) imediatamente antes da 
abertura das flores das ervas daninhas selecionadas. A extração manual deve ser 
realizada durante vários anos para produzir algum efeito;  
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- Extração ou corte por meios mecânicos: no caso dos cardos e da tasneira, a extração 
deve ser realizada depois de o pedúnculo da flor atingir o tamanho máximo, mas antes 
da sementeira, e terá de ser repetida durante vários anos para reduzir a extensão das 
espécies perenes selecionadas. Uma abordagem mais adequada consiste em desbastar 
a planta à medida que a haste floral cresce. Poderá ser necessário repetir esta operação 
durante o ano. O corte repetido (desponta) pode impedir a sementeira e reduzir o vigor 
das ervas daninhas, mas não mata as plantas, que podem regenerar-se com vigor a 
partir da base do caule. Tal como as gramíneas cortadas, os restos devem ser retirados 
do sítio; 

- Controlo mediante pastoreio seletivo;  
- Controlo químico: embora, em geral, os métodos de controlo manuais sejam mais 

desejáveis e a utilização de produtos químicos não seja permitida, muitas vezes, será 
aceitável efetuar o controlo seletivo (tratamento pontual, extração de ervas daninhas) 
dessas gramíneas através de herbicidas nos sítios de conservação da natureza, sempre 
que seja essencial efetuar uma gestão contínua através de pastoreio ou corte para 
cumprir os objetivos estabelecidos neste âmbito. Importa ter em conta que a extração 
de ervas daninhas é uma intervenção não seletiva e pode danificar gravemente outras 
espécies de interesse do ponto de vista da conservação. Caso seja necessário, 
recomenda-se uma aplicação seletiva unicamente para as ervas daninhas selecionadas. 

A remoção das ervas daninhas deve ser realizada numa etapa inicial do seu 
desenvolvimento, quando esta exige pouco esforço e é possível obter facilmente bons 
resultados. 

Os programas de controlo devem ser planeados de forma prudente, tendo igualmente em 
conta outros efeitos possíveis; em determinados casos, a erradicação total das ervas 
daninhas, mesmo que seja possível, pode ser prejudicial para a vida selvagem. 
 

5.3 Recriação dos prados 

A criação de um prado deve ser iniciada com uma avaliação das condições ambientais do 
sítio (regime higrométrico, propriedades do solo, vegetação, disponibilidade de espécies), 
as quais determinarão a viabilidade da recriação do habitat. A recriação necessita da 
assistência e participação de peritos em solos, hidrologistas e ecologistas, bem como de 
peritos especializados em botânica e em grupos de organismos que são importantes no 
habitat a criar. Os planos de criação dos prados devem ser desenvolvidos de forma idêntica 
à dos planos de restauração (Rusina, 2017).  

O substrato, o calendário pretendido e a proximidade do sítio em relação a zonas de prados 
semelhantes ao tipo pretendido determinarão as técnicas mais adequadas para a criação 
e o estabelecimento do habitat (Ashwood, 2014). Podem ser tidas em conta diferentes 
opções.  

A colonização natural de substratos nus pode ser adequada nos casos em que sejam 
aceitáveis períodos de estabelecimento longos e existam nas imediações comunidades de 
prados calcários ricas em espécies. Se existiam prados calcários de baixa altitude na zona 
antes da perturbação e subsequente regeneração, é possível que subsista um banco de 
sementes no substrato atual. Se for o caso, o banco de sementes deve ser avaliado através 
de ensaios de germinação. A colonização natural pode produzir habitats ricos em espécies 
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adequados para a superfície local. O processo tende a ser muito lento e podem ser 
necessárias várias décadas para estabelecer uma comunidade estável.  

A colonização natural pode ser acelerada mediante a introdução seletiva de espécies de 
prados através de inoculantes turfosos ou de disseminação de feno verde. Os inoculantes 
turfosos podem ser obtidos em zonas dadoras adjacentes e incorporados no substrato nu. 
Podem ser fragmentos de turfa inteiros ou parcelas de prados que contenham as espécies 
desejáveis. Em caso de dúvida quanto ao tipo de prado calcário dador, deve ser realizado 
um estudo da vegetação sob a supervisão de um perito botânico especializado. Em alguns 
casos, a plantação de espécimes pré-cultivados a partir de sementes locais ou regionais 
pode proporcionar melhores resultados. 

Quer se opte pelo método de colonização natural ou pelo método de inoculantes turfosos, 
pode ser vantajoso semear previamente uma combinação de espécies 
pioneiras/hospedeiras. Os benefícios de semear pequenas quantidades de espécies 
pioneiras incluem a estabilização dos substratos e a rápida criação de uma cobertura 
herbácea atrativa, deixando simultaneamente uma quantidade de solo nu suficiente que 
permita uma colonização natural. 

A disseminação de feno verde constitui uma alternativa interessante aos inoculantes 
turfosos ou à colonização natural. Este método consiste em colher feno cortado 
recentemente (que contenha sementes) proveniente do prado calcário local e disseminá-
lo no sítio que se pretende colonizar. É necessário assegurar que o feno é cortado após a 
floração, mas ainda com sementes; um bom conhecimento prático das espécies 
selecionadas e do momento em que as sementes destas estão prontas para serem 
dispersas permitirá obter melhores resultados. O feno deve ser disseminado no prazo de 
24 horas após a colheita, para evitar a deterioração ou a perda das sementes durante o 
armazenamento. A utilização de uma fonte local significa que é possível obter uma melhor 
correspondência entre os prados novos e os existentes e que as gramíneas corresponderão 
ao genótipo nativo. Além disso, contribuirá para reduzir ao mínimo os custos de 
transporte.  

Nos casos em que não esteja disponível um sítio dador de prado calcário, pode ser utilizada 
uma combinação de sementes comerciais como cobertura herbácea inicial. A sementeira 
pode ser efetuada com sementes colhidas num sítio dador local. Devem ser tomadas 
precauções para não empobrecer o sítio dador através de uma colheita excessiva. Em 
alternativa, é possível adquirir as sementes. Estas não devem conter variedades híbridas 
interespecíficas (Lolium ×hybridum, Trifolium pratense × T. medium), híbridas intergénicas 
(×Festulolium) ou poliploides (espécies tetraploides de Lolium e Trifolium). Uma loja de 
sementes idónea fornecerá misturas de sementes adequadas ao clima e às principais 
condições pedológicas do sítio em causa. Sempre que possível, as sementes devem ser de 
proveniência local.  

Normalmente, as flores silvestres e as gramíneas são semeadas em conjunto, uma vez que 
as gramíneas ajudam a estabilizar o solo e proporcionam uma cobertura importante no 
inverno. A proporção de sementes de gramíneas na mistura deve ser suficientemente 
baixa para assegurar o estabelecimento de ervas e deixar espaço para a recolonização 
natural de outras espécies. Normalmente, as sementes são semeadas em setembro ou 
outubro, manualmente ou com recurso a máquinas agrícolas, tais como semeadores e 
semeadores em linha, que maximizam a superfície semeada para a quantidade de 
sementes utilizada (Crofts e Jefferson, 1999). Recomenda-se que as sementes sejam 
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dispersas na superfície, não enterradas no solo, e a maior parte das máquinas pode ser 
configurada para este efeito. No ano do estabelecimento, é fundamental efetuar um corte 
frequente, até três vezes, a fim de controlar as espécies anuais dominantes. O objetivo 
geral consiste em estabelecer as espécies mais perenes, cuja competitividade é inferior à 
das espécies anuais no primeiro ano. Tal acontece, em especial, quando existe uma 
percentagem elevada de espécies de ervas daninhas agrícolas (ver Nowakowski e Pywell, 
2016). 

Independentemente do método de estabelecimento selecionado, é importante 
reconhecer que serão necessários vários anos para que o prado se estabeleça e se torne 
uma comunidade estável. A gestão adequada dos prados é essencial para permitir o 
desenvolvimento e a manutenção de uma comunidade rica em espécies. 

A recriação de prados calcários em solos degradados que anteriormente eram aráveis foi 
realizada, por exemplo, no sul de Inglaterra (Fry et al., 2018), utilizando espécies 
selecionadas de um tipo de comunidade vegetal dos prados calcários (prados de Bromus 
erectus), que é a comunidade herbácea dominante na região e é tipicamente utilizada 
como comunidade-alvo nos programas de restauração. A recriação de prados secos 
seminaturais é uma opção cada vez mais utilizada no Reino Unido, por exemplo, através 
de programas inovadores e imaginativos relativos a sítios próximos de estradas. Na 
sequência de um projeto deste tipo, que começou a ser executado no sudoeste de 
Inglaterra apenas em 2012, o sítio conta já com uma vegetação rica em espécies, tendo 
sido registadas 30 espécies de borboletas (metade do número de espécies do Reino Unido) 
desde o seu estabelecimento. 

 
Uma recriação de habitat de prado no Reino Unido, no âmbito de programas relativos a sítios 
próximos de estradas (Sam Ellis) 
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5.3.1 Gestão e monitorização do habitat após a recriação 

Os prados calcários só devem ser criados se existir um forte compromisso com um sistema 
de gestão a longo prazo, coordenado por um plano de gestão dos sítios. A gestão é 
necessária para evitar que a cobertura herbácea seja dominada por matos e outras 
espécies agressivas e para manter uma elevada riqueza de espécies. Normalmente, o 
estabelecimento de um prado demora três a cinco anos. Durante este período, é 
necessário aplicar um regime de pastoreio ligeiro e de corte; os requisitos exatos 
dependerão do sítio em causa.  

De modo geral, os regimes de corte aplicados no primeiro ano não serão necessários para 
prados estabelecidos sobre um substrato mineral nu, embora possam ser necessários para 
manter uma altura máxima de 10 cm da cobertura herbácea em sítios mais ricos. O corte 
deve ser programado, a fim de evitar conflitos com as aves que nidificam no solo. O corte 
favorece o perfilhamento e reduz a concorrência das espécies exuberantes e a invasão de 
matos.  

Após o corte, os resíduos devem ser retirados do sítio. Se a cobertura herbácea dispuser 
de sementes, estas podem ser utilizadas para disseminar feno noutros sítios. O prado deve 
ser cortado uma vez nos segundo e terceiro anos após as flores e as gramíneas terem 
disseminado as suas sementes. O pastoreio de bovinos, ovinos e coelhos deve ser 
controlado ou evitado durante estes três primeiros anos, a fim de permitir o 
estabelecimento do prado, ou seja, para que as plântulas desenvolvam sistemas 
radiculares suficientes para evitar o desenraizamento durante o pastoreio. Após o 
estabelecimento do prado, pode iniciar-se o pastoreio ligeiro.  

A gestão a longo prazo através de pastoreio e/ou corte é essencial para manter a riqueza 
das espécies. Historicamente, o pastoreio e, em algumas regiões, o corte têm sido as 
técnicas de gestão típicas. No entanto, o corte pode ser adequado em sítios de pequena 
dimensão e em sítios localizados em vertentes suaves. Os bovinos e os ovinos podem 
assegurar uma gestão do pastoreio durante todo o ano, se utilizados em baixas 
densidades, ainda que tal dependa da produtividade do sítio. Os sítios não produtivos 
podem ser adequados apenas para pastoreio de inverno; no entanto, este deve ser objeto 
de monitorização, a fim de evitar o espezinhamento do solo, ou seja, a compactação ou a 
degradação física da sua estrutura devido à ação dos cascos dos animais pesados.  

O pastoreio deve ter como objetivo a produção de um mosaico de prados de comprimento 
variável e pequenas parcelas de matos (p. ex., não mais de 25 % a 30 % da superfície total). 
Por exemplo, diferentes tipos de animais de pastoreio são seletivos nas plantas que 
comem e podem ser utilizados para criar o mosaico. Os bovinos consomem ervas mais 
densas e o seu pisoteio é mais forte do que o dos ovinos. As parcelas pisoteadas criam 
brechas para o estabelecimento de novas plantas. Podem ser encontradas informações 
mais exaustivas sobre a gestão em Crofts e Jefferson (1999)  

Mesmo quando as atividades de criação têm lugar num local muito adequado, é necessário 
analisar as práticas de gestão para avaliar o estabelecimento e o sucesso a longo prazo. De 
igual modo, é necessário um plano de gestão específico a longo prazo para o sítio em 
causa, o qual deve incluir um programa de monitorização e avaliação que permitirá 
adaptar o sistema de gestão consoante necessário.  

A monitorização da recriação de habitats de prados de baixa altitude pode incluir: 
- Extensão do estabelecimento do prado: percentagem de cobertura do solo, parcelas 

nuas e presença de manta morta; 
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- Composição da cobertura herbácea: relação entre gramíneas e matos, espécies 
indicadoras positivas, espécies indicadoras negativas, espécies distintivas locais; 

- A composição típica das espécies, incluindo uma seleção das espécies indicadoras de 
diferentes grupos taxonómicos e funcionais, tais como os polinizadores (himenópteros 
aculeados, moscas-das-flores, lepidópteros) e grupos epigénicos e endogénicos 
(predadores e decompositores). 

Recriação de prados em terras aráveis na Chéquia 

A conversão de terras aráveis em prados ricos em espécies exige muito tempo. O seu sucesso 
depende não só do método de restauração e da composição da mistura de sementes utilizada 
como também das condições locais do sítio no qual será restabelecida a cobertura herbácea 
(Jongepierová e Malenovský, 2012; Jongepierová et al., 2012; Scotton et al., 2012; Ševčíková 
et al., 2014). O restabelecimento das comunidades de insetos obtém melhores resultados em 
paisagens rodeadas de uma grande superfície de prados seminaturais ricos em espécies, uma 
vez que as espécies de insetos fitófagos especializados têm uma capacidade de propagação 
limitada (Woodcock et al., 2010a, 2010b). A seguir, são apresentados os métodos de recriação 
utilizados com mais frequência. 

Sucessão espontânea. A sucessão simples apenas pode permitir a restauração de prados em 
espaços muito secos ou muito húmidos, nos quais não é possível a implantação de arbustos e 
árvores e em cuja vizinhança tenham sido preservados pastos ou pastagens permanentes. Em 
campos aráveis abandonados localizados em sítios secos das partes mais quentes do país, a 
monitorização demonstrou que as coberturas herbáceas mais antigas se estão a transformar em 
vegetação estépica natural na sua composição em espécies (Jírová et al., 2012). No entanto, o corte 
periódico é normalmente necessário a partir do terceiro ano após o abandono de um campo. A 
restauração de prados com uma composição em espécies favorável do ponto de vista ecológico 
demora aproximadamente dez (Lencová e Prach, 2011) a vinte anos (Prach et al., 2014), mas as 
espécies vegetais e alguns grupos de vertebrados podem necessitar de um período de tempos mais 
longo para restabelecer a diversidade original da vegetação rica em espécies. 

Misturas de sementes comerciais. A sementeira de misturas de sementes comerciais de 
leguminosas e gramíneas é a forma mais frequente de conversão de grandes superfícies de terras 
aráveis em prados. Mesmo que esta conversão não possa ser considerada um restabelecimento 
ecológico, estas coberturas herbáceas inicialmente pobres em espécies podem, com o decorrer do 
tempo, ser enriquecidas com espécies vegetais e animais selecionadas, sobretudo se estas espécies 
ainda estiverem presentes nas zonas circundantes. Tal é confirmado pelos resultados da 
monitorização efetuada nas montanhas de Bílé Karpaty (Cárpatos Brancos) (Prach et al., 2014, 
Jongepierová et al., 2018). Nos sítios em que a colonização subsequente com as espécies desejadas 
esteja limitada pela sua ausência nas zonas circundantes, estas podem ser adicionadas, mediante 
sementeira ou plantação, às coberturas herbáceas criadas pela sementeira de misturas de 
gramíneas comerciais. 

Misturas de sementes regionais. As misturas regionais de sementes são colhidas, reproduzidas e 
aplicadas numa zona específica sem recorrer a processos de melhoria vegetal. A sua composição 
em espécies é baseada na composição das comunidades naturais da zona (Scotton et al., 2012). As 
espécies, sobretudo gramíneas, também favorecem uma grande diversidade de animais que delas 
dependem para se alimentarem ou por outros motivos. A principal vantagem deste método é que 
contribui para manter, em grande medida, a variabilidade genética natural, impedindo a 
propagação de genótipos estranhos ou mesmo de espécies ou variedades não indígenas. É possível 
encontrar instruções sobre como obter e utilizar sementes regionais em várias publicações 
(Scotton et al., 2012; Jongepierová et al., 2012; Jongepierová e Prach, 2014; e Ševčíková et al., 
2014). Os seus princípios fundamentais são os seguintes: 
 As sementes podem ser obtidas a partir da biomassa de gramíneas (feno verde) cortada 
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recentemente num prado, a qual é aplicada de imediato na parcela a restaurar. Este método é 
utilizado sobretudo nos Países Baixos e na Alemanha, não só em solos aráveis como também 
noutros sítios, por exemplo, depósitos de cinzas volantes (Kirmer et al., 2014); 
 Se a biomassa cortada for secada após o corte, o feno pode ser utilizado diretamente como fonte 

de sementes ou ser debulhado antes de ser utilizado (feno debulhado); 
 Quando a colheita é efetuada com uma ceifeira-debulhadora, a cobertura herbácea é cortada e 

debulhada diretamente no sítio; 
 Quando a colheita é efetuada com escovas, as sementes são penteadas para fora da cobertura 

herbácea; 
 Caso seja necessário, também pode ser colhida manualmente uma pequena quantidade de 

sementes; 
 Tendo em conta a complexidade da colheita de sementes (diferentes tamanhos e prazos de 

maturação), recomenda-se que as plantas sejam cultivadas em sementeiras.  
Em grande escala, até à data, apenas foram utilizadas misturas de sementes regionais ricas em 
espécies destinadas à criação de prados nas montanhas de Bílé Karpaty, onde a cobertura herbácea 
de uma superfície de mais de 600 hectares foi já restabelecida desta forma (Jongepierová, 2008; 
Jongepierová e Prach, 2014; Prach et al., 2013, 2015a; Jongepierová et al., 2015). 

Transferência de camadas superiores do solo ou de blocos de gramíneas. Os horizontes superiores 
do solo podem ser distribuídos ao longo do sítio a restaurar ou, em alternativa, ser transferidos 
blocos inteiros de gramíneas para esse sítio. No entanto, este método é problemático não só em 
termos técnicos e financeiros como também devido aos danos causados para o sítio fonte, e a sua 
aplicação só se justifica a uma pequena escala e em locais nos quais o sítio fonte esteja a degradar-
se (p. ex., intensificação de exploração mineira ou de construção). Na Chéquia, foram realizadas 
algumas experiências em sítios estéreis com flora estépica (túnel ferroviário de Obřany, pedreira 
de cal de Hády e mina Dálky, perto de Čebín), com resultados positivos no que toca à sobrevivência 
das espécies estépicas nos novos sítios, mas praticamente nenhuma das espécies xerófilas 
transferidas se expandiu para as zonas vizinhas, ou fizeram-no muito lentamente. 

 

5.4 Planeamento da gestão de conservação numa zona específica 

Uma vez que as características, os valores e o contexto (histórico e de desenvolvimento) 
do habitat diferem significativamente entre os diversos países e regiões biogeográficas, é 
importante, aquando do planeamento da gestão do habitat, ter em conta os seguintes 
aspetos gerais que facilitarão a tomada de decisões informadas em matéria de gestão:  

- Metas e objetivos específicos do sítio, no que respeita ao estado da conservação das 
espécies;  

- Tradições, práticas e técnicas locais/regionais em matéria de utilização dos solos e de 
pecuária; os valores de conservação atuais são, frequentemente, o resultado da 
utilização dos solos e dos regimes de pastoreio do passado. 

Embora, com frequência, não seja possível, adequado ou necessário reproduzir a gestão 
histórica, esta deve, se possível, basear-se na experiência e nos conhecimentos adquiridos.  

O exame exaustivo das condições do sítio ajudará a identificar os melhores métodos e 
técnicas para a manutenção ou a restauração do habitat e avaliar a sua adequação à 
situação específica, tendo igualmente em consideração os recursos disponíveis, a fim de 
avaliar em que medida os objetivos podem ser alcançados e antecipar possíveis 
obstáculos.  
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Principais aspetos a ter em conta aquando do planeamento da conservação e gestão dos 
prados (Rusina, 2017) 

Considerações biológicas 

 Conectividade na paisagem: muito importante para a sobrevivência das espécies que 
vivem nos prados. Assegura a deslocação destas de um prado para outro e a manutenção 
de populações suficientemente amplas e geneticamente diversas. Por conseguinte, é 
mais importante melhorar ou restaurar um prado situado num sistema em que existem 
outros prados ou numa zona mais ampla rica em prados seminaturais do que um prado 
isolado numa paisagem florestada ou submetida a agricultura intensiva. A restauração 
também produzirá melhores resultados neste caso, uma vez que as espécies 
provenientes de outros prados poderão propagar-se facilmente no prado reconstituído.  

 Zonas de pastoreio: importantes para a conservação de espécies vegetais, de aves e de 
invertebrados. Por conseguinte, se os restantes fatores (ver infra) forem semelhantes, 
deve ser dada prioridade à restauração de prados mais extensos.  

 Biodiversidade do prado: quanto mais elevada for, mais importante será restaurar esse 
prado.  

 Presença de espécies protegidas: se uma espécie protegida tiver sobrevivido no prado, 
deve dar-se prioridade à conservação desse prado relativamente a outro prado em que 
não esteja presente essa espécie.  

 Alterações das condições ambientais do prado: é preferível restaurar prados cujas 
condições ambientais se tenham alterado menos.  

Considerações socioeconómicas 

 Perspetiva de gestão a longo prazo: deve ser dada prioridade aos prados com maior 
probabilidade de serem geridos de forma permanente após a restauração. Planear a 
restauração só faz sentido em espaços nos quais seja expectável efetuar uma gestão dos 
prados a longo prazo. Caso contrário, os recursos financeiros investidos na restauração 
serão gastos de forma insustentável e apenas proporcionarão um benefício temporário 
(ou nenhum) para a conservação da biodiversidade (dependendo do sucesso imediato da 
restauração). Multifuncionalidade do prado: deve ser dada prioridade aos prados nos 
quais seja esperada uma utilização mais diversificada após a restauração, por exemplo, 
quando a gestão não só assegura a biodiversidade como também proporciona alimentos 
para animais de explorações agropecuárias e o prado é utilizado para fins turísticos, de 
colheita de plantas medicinais ou de educação ambiental. No entanto, mesmo que o 
prazo não seja utilizado para produzir alimentos para animais, a sua gestão continua a ser 
considerada como produção (de valores naturais e de biodiversidade). 

 Atitude da comunidade local, do município local, do proprietário e do gestor: quanto mais 
a comunidade local apreciar a biodiversidade e os seus benefícios, melhores serão as 
perspetivas de manter o prado restabelecido a longo prazo.  

 Custos da restauração em relação aos resultados esperados: deve ser dada prioridade 
aos prados suscetíveis de serem restaurados com um investimento mínimo e um 
benefício máximo (ou seja, aqueles em que o sucesso esperado da restauração seja 
muito elevado). Os custos de manutenção do prado devem igualmente ser tidos em 
consideração na fase de planeamento, nomeadamente do planeamento financeiro. 
Devem ser tidos em conta os custos ou rendimentos associados aos materiais criados no 
âmbito da restauração ou da gestão do habitat (madeira, biomassa cortada, camada 
superficial do solo eliminada, etc.). Poderá ser difícil encontrar uma aplicação prática 
para esses materiais, o que significa que a remoção e a posterior eliminação deste tipo 
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de «subprodutos» da restauração do habitat podem gerar custos adicionais 
significativos. 

Os objetivos de restauração e manutenção dos prados podem ser alcançados através de 
diferentes soluções. Os métodos e as técnicas podem variar significativamente em termos 
de recursos financeiros e de tempo. Por conseguinte, deve ser realizado um estudo 
exaustivo da viabilidade e uma análise de alternativas, a fim de selecionar a melhor 
solução. A seleção dos trabalhos e procedimentos de restauração e manutenção é 
determinada por três fatores: as condições ecológicas do sítio, os recursos de espécies 
disponíveis e o prazo pretendido para a realização do objetivo.  

A restauração e a gestão devem ser realizadas de acordo com um plano individual de 
restauração e de gestão para o sítio específico. As principais etapas de um plano de 
restauração e manutenção de prados são resumidas a seguir.  
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Etapas da elaboração de um plano de restauração de prados (adaptado de Rusina ed. 
2017) 

1. Recolher informações sobre as condições existentes na zona, incluindo os principais 
processos ecológicos para a conservação do tipo de prado: vegetação, composição das 
espécies vegetais e animais, características do solo, terreno, regime higrométrico, 
sistema de drenagem e respetivo estado, gestão anterior e atual, etc.  

2. Estabelecer o objetivo de manutenção ou de restauração do prado, por exemplo, 
alcançar ou manter um estado favorável do habitat (estrutura, processos ecológicos e 
composição em espécies características) e prevenir a sua degradação. Analisar os 
possíveis conflitos de prioridades em matéria de gestão e definir as opções preferenciais 
(ver secção X.X).  

3. Avaliar a adequabilidade do método de gestão atual com vista a alcançar o objetivo e 
definir os ajustamentos necessários, consoante adequado. 

4. Identificar as medidas e os métodos necessários para a restauração ou a manutenção e 
as respetivas combinações. Partes diferentes do mesmo prado podem necessitar de 
medidas de restauração ou de manutenção diferentes. Por exemplo, na parte do prado 
com uma população abundante de uma espécie vegetal protegida, as medidas de 
restauração incidirão no estado favorável desta espécie, enquanto noutros locais o 
objetivo consistirá em assegurar uma estrutura da vegetação adequada para 
determinadas espécies animais (p. ex., aves, borboletas) e noutros ainda em restringir as 
espécies expansivas. Nestes casos, é aconselhável cartografar as medidas necessárias. 

5. Identificar as restrições e as vantagens ecológicas e paisagísticas para a execução das 
medidas de restauração ou de manutenção.  

6. Identificar as restrições e as vantagens socioeconómicas, jurídicas e financeiras das 
medidas de restauração ou de manutenção, por exemplo, no que respeita aos custos, às 
restrições jurídicas aplicáveis às medidas de restabelecimento ou de manutenção, bem 
como identificar os possíveis incentivos, recursos financeiros, apoio de programas 
existentes, etc.  

7. Elaborar uma especificação exaustiva dos objetivos de restauração ou de manutenção do 
prado, tendo em conta as restrições e as vantagens ambientais, jurídicas e 
socioeconómicas, por exemplo, a melhoria das condições para uma espécie específica de 
plantas, aves ou outras.  

8. Elaborar o calendário das atividades de restauração e manutenção. Planear a sequência 
e a duração dos trabalhos de restauração e manutenção necessários, dependendo do 
estado inicial do prado. 

9. Organizar a monitorização do sucesso da restauração e da manutenção, incluindo uma 
avaliação periódica, a fim de introduzir os ajustamentos necessários no processo de 
restauração e manutenção. 

 

5.5 Critérios para definir a prioridade das medidas e para identificar as 
zonas de ação prioritária 
A definição de prioridades pode desempenhar um papel fundamental para obter a máxima 
eficácia das atividades de conservação, otimizar os custos e o tempo necessários para a 
monitorização e a gestão e avaliar a adequação das atividades de gestão. Para o efeito, 
podem ser definidos critérios específicos para a definição da prioridade das ações.  
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Os critérios seguintes são considerados úteis para definir a prioridade das ações de 
conservação neste tipo de habitat: 

- Situação geográfica; 
- Duração do período de abandono; 
- Natureza da vegetação atual; 
- Grau de invasão de matos; 
- Viabilidade, p. ex., acessibilidade da zona com a tecnologia necessária, etc.; 
- Contribuição para a obtenção do estado de conservação favorável à escala 

biogeográfica ou regional. 

A título de exemplo, pode citar-se o manual de definição de prioridades elaborado para o 
projeto LIFE13 NAT/IT/000371 «SUNLIFE - Strategy for the Natura 2000 Network of the 
Umbria Region». Neste documento, por um lado, é atribuído um papel fundamental às 
características intrínsecas do habitat: a prioridade do habitat, a 
representatividade/escassez do habitat a nível regional, a riqueza da comunidade vegetal 
(diversidade fitogenética), o número de espécies atuais/potenciais enumeradas nos 
anexos II, III e IV da Diretiva Habitats e o número de espécies atuais/potenciais incluídas 
na lista vermelha. Por outro lado, a definição de prioridades tem em conta as 
características extrínsecas que contribuem para acentuar o risco real de degradação, tais 
como: as pressões antrópicas, o estado de conservação a nível nacional e o risco intrínseco 
de transformação (processos dinâmicos). 

Na Letónia, são tidos em conta os seguintes critérios gerais:  

- As espécies específicas do habitat, incluindo as espécies protegidas, estão em risco de 
extinção local devido à deterioração da qualidade do habitat e ao seu isolamento; é 
esperada uma redução da sua área de distribuição nas próximas décadas; 

- O habitat é o único ou quase o único local em que vive, pelo menos, uma espécie 
enumerada no anexo II da Diretiva Habitats ou na Diretiva Aves, ou uma espécie muito 
rara (presente num número reduzido de locais) protegida na Letónia, ou é um habitat 
importante para a migração, a criação ou outra parte importante do ciclo de vida da 
espécie ou um habitat de espécies protegidas com uma área de repartição que 
decresce rapidamente. 

No que respeita à seleção de sítios da rede Natura 2000 mais importantes para a proteção 
dos tipos de habitat prioritários, são tidos em conta os seguintes critérios (devem ser 
satisfeitos, pelo menos, quatro critérios): 

- O sítio específico da rede Natura 2000 possui zonas significativas cobertas pelo habitat 
específico e/ou este habitat é muito típico e tem uma representatividade elevada 
(pelo menos, B), o que é importante para assegurar o estado de conservação favorável 
em todo o país; 

- A restauração deste habitat específico nesta zona é importante para a conservação do 
tipo de habitat a nível nacional ou da região biogeográfica Boreal da UE;  

- A perda do habitat neste sítio da rede Natura 2000 pode reduzir a sua área de 
repartição; 

- No sítio específico da rede Natura 2000, o habitat está degradado, mas pode ser 
recuperado; A restauração melhorará significativamente o estado do habitat e/ou 
aumentará a sua superfície; 
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- É possível assegurar a gestão sustentável do habitat e um regime de proteção 
favorável; 

- Os custos estimados da restauração do habitat no sítio específico da rede Natura 2000 
são adequados aos benefícios esperados; 

- A restauração do habitat no sítio específico da rede Natura 2000 não tem incidências 
adversas noutros habitats protegidos ou noutras espécies importantes e/ou não 
suscita problemas ambientais ou socioeconómicos. 

 

5.7 Definição e aplicação de medidas pelas principais partes interessadas 

De modo geral, considera-se que a ampla participação e colaboração das partes 
interessadas é essencial para aplicar de forma eficaz as medidas de conservação 
necessárias. A aplicação de abordagens participativas que envolvam as seguintes partes 
interessadas é considerada importante para a conceção e implementação das medidas de 
conservação:  

- Agricultores, proprietários fundiários e utilizadores de terrenos; 
- Gestores de sítios, administrações públicas (nacionais, regionais, locais);  
- Instituições e organizações de conservação da natureza;  
- Instituições e organizações agrícolas; 
- Consultores e supervisores científicos; 
- Serviços de consultoria e assistência técnica para ajudar os agricultores na 

execução; 
- ONG;  
- Comunidades locais; 
- Operadores turísticos e empresários locais (os prados secos ricos em gramíneas em 

floração são, frequentemente, elementos paisagísticos atrativos, e os produtos dos 
animais de pastoreio podem ser utilizados como produtos locais).  

 

5.8 Desafios, dificuldades e possíveis soluções 

A necessidade de desenvolver uma economia autossustentável em zonas marginais que 
abrigam o habitat 6210 tem associados importantes desafios e dificuldades. Os processos 
generalizados e contínuos de abandono são o resultado do colapso dos sistemas 
económicos montanos, que não podem competir com os sistemas produtivos modernos e 
em grande escala. Uma abordagem que vise inverter este processo deve passar pelo 
desenvolvimento de sistemas produtivos sustentáveis capazes de garantir a manutenção 
das populações locais.  

De igual modo, podem surgir problemas técnicos decorrentes da necessidade de 
supervisão científica para a utilização correta e sustentável dos prados secos do habitat 
6210. Estes sistemas são extremamente frágeis e podem ser gravemente danificados 
devido a utilização excessiva. Uma gestão adequada deve ter em conta as características 
locais, ecológicas, florísticas e biogeográficas dos prados utilizados e selecionar o tipo e a 
quantidade mais adequados de animais de pastoreio (Frattegiani et al., 2017). Os 
agricultores e as empresas produtivas devem ser apoiados através de programas de 
acompanhamento específicos que possam garantir uma gestão adaptativa. 

A seguir, são apresentadas outras possíveis restrições e soluções para a execução das 
medidas de conservação:  
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 Para que seja possível restabelecer o pastoreio, é necessário limpar os matos dos 
campos e criar ou recuperar pontos de abastecimento de água para os animais. De 
modo geral, os agricultores não têm capacidade para financiar estas atividades antes 
de receberem pagamentos diretos da PAC relativos às terras, pelo que as atividades de 
restauração devem ser financiadas através de um projeto externo e, por vezes, 
também a mão de obra;  

 No habitat 6210, os níveis de substâncias minerais presentes são normalmente baixos 
nas forragens de pasto durante todo o ano e, na ausência de suplementos, é provável 
a ocorrência de carências de substâncias minerais, sobretudo de fósforo, cobre, 
cobalto e selénio. Por conseguinte, é necessária a utilização de suplementos sob a 
forma de pedras minerais para lamber, suplementos concentrados ou bolos minerais. 
No entanto, o fornecimento de fósforo ao gado deve ser efetuado de uma forma que 
minimize os efeitos na riqueza e diversidade das espécies; 

 O prado pode necessitar de uma gestão periódica de matos e ervas daninhas invasoras, 
incluindo as espécies exóticas invasoras, o que exige uma mão-de-obra intensiva. Uma 
gestão do habitat com uma mão-de-obra pouco intensiva aumentaria a capacidade dos 
trabalhadores para realizar esta tarefa regularmente e permitiria que o terreno 
continuasse a ser elegível para pagamentos diretos da PAC; 

 Em alguns locais (p. ex., as ilhas Aran, na Irlanda), a natureza fragmentada das 
explorações agropecuárias e a pequena dimensão das parcelas significam que o 
período de pastoreio de uma parcela de terreno específica pode ser curto. É necessário 
assegurar o acesso a estas pequenas parcelas para deslocar o gado, e esta deslocação 
deve ser facilitada de modo a manter o regime de pastoreio ótimo nas zonas 
fragmentadas da exploração; 

 A identificação e a cartografia do habitat continuam a ser problemáticas em algumas 
zonas (p. ex., na Polónia). Nem todos os sítios valiosos estão bem cartografados e 
avaliados, o que pode causar problemas no que respeita ao recenseamento dos 
proprietários e ao planeamento e execução de medidas de conservação;  

 Problemas logísticos e organizativos relacionados com o restabelecimento da prática 
do pastoreio. Em muitas regiões, o pastoreio com animais de campo não faz, 
atualmente, parte do sistema agrícola local. A prática de pastoreio dos prados exige 
uma organização específica de todos os elementos logísticos (animais, estábulos, 
vedações, água, alimentação no inverno) que é difícil, onerosa e consome recursos 
humanos. Em consequência, o pastoreio é substituído pelo corte em alguns projetos, 
o que nem sempre representa a melhor gestão dos pastos. 

5.9 Conclusões e recomendações 

 Os objetivos e as prioridades de conservação podem ser definidos a nível de região 
biogeográfica, incluindo a identificação das necessidades de restauração para 
melhorar a superfície, a estrutura e a função, consoante necessário, a fim de alcançar 
um estado de conservação favorável e fazer face às principais ameaças para o habitat. 

 Os objetivos de conservação definidos a nível biogeográfico devem ser traduzidos em 
objetivos mais específicos a nível do país e, posteriormente, a nível do sítio. O plano 
de ação sugere a identificação de zonas e sítios prioritários para assegurar a 
conservação do habitat e contribuir para os objetivos estabelecidos a um nível mais 
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elevado (p. ex., biogeográfico, nacional) tanto no interior como no exterior da rede 
Natura 2000. 

 Os objetivos de conservação a nível do sítio devem definir a condição que o tipo de 
habitat deve cumprir nos respetivos sítios, a fim de maximizar a contribuição destes 
para a obtenção de um estado de conservação favorável a nível nacional, 
biogeográfico ou europeu. 

 Além disso, dependendo da cobertura deste tipo de habitat pela rede Natura 2000, 
poderá ser necessário adotar medidas no exterior das zonas protegidas para assegurar 
a sua conservação a longo prazo, a sua variabilidade ecológica e a conectividade 
adequada em toda a sua área de repartição natural, bem como para assegurar a 
conservação das espécies associadas ao habitat. 

 A manutenção deste habitat em bom estado de conservação depende de regimes de 
pastoreio ou de corte extensivos, em função das condições locais e das práticas de 
gestão históricas. Também pode ser necessário controlar os matos e as espécies 
invasoras. 

 O exame exaustivo das condições do sítio ajudará a identificar os melhores métodos 
e técnicas para a manutenção ou a restauração do habitat e avaliar a sua adequação 
à situação específica, tendo igualmente em consideração os recursos disponíveis, a 
fim de avaliar em que medida os objetivos podem ser alcançados e antecipar possíveis 
obstáculos.  

 Os aspetos essenciais a ter em conta no planeamento da conservação e da restauração 
dos prados incluem considerações de natureza ecológica e socioeconómica, as quais 
determinam as possibilidades de restabelecimento e de gestão. A restauração e a 
gestão devem ser realizadas de acordo com um plano individual de restauração e de 
gestão para o sítio específico. 

 A gestão das necessidades de espécies específicas poderá ter de ser adaptada em 
função dos objetivos de conservação dos sítios.  

 Em algumas situações, poderá ser necessário ou adequado proceder à recriação dos 
prados. A sua viabilidade deve ser determinada corretamente, com a ajuda de peritos 
competentes (em matéria de solos, hidrologia, ecologia, vegetação, etc.). Devem ser 
elaborados planos de criação de prados e a sua elaboração deve ser semelhante à dos 
planos de restauração. 

 Os desafios importantes que se colocam à conservação destes prados estão 
associados às dificuldades de manutenção de uma economia autossustentável em 
zonas marginais que abrigam o habitat 6210. Está em curso um processo generalizado 
de abandono da gestão tradicional dos prados. Uma abordagem que vise inverter este 
processo deve passar pelo desenvolvimento de sistemas produtivos sustentáveis 
capazes de garantir a manutenção das populações locais.   
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6. CONHECIMENTOS E MONITORIZAÇÃO 

A melhoria dos conhecimentos e das metodologias para avaliar o estado de conservação, 
as pressões e as ameaças, bem como a aplicação de sistemas de monitorização adequados, 
são igualmente importantes para o planeamento da conservação deste tipo de habitat. 
Seria aconselhável definir metodologias harmonizadas para monitorizar o estado de 
conservação do habitat 6210 e a sua evolução ao longo do tempo, utilizando escalas 
adequadas. Os sistemas de monitorização devem abranger a elevada variabilidade do tipo 
de habitat 6210.  

A eficácia das medidas de gestão também dever ser acompanhada e avaliada, com base 
em indicadores adequados que possam fornecer indicações evidentes dos resultados 
obtidos. 

 

6.1 Métodos de monitorização do habitat 

Conforme já mencionado na secção relativa à avaliação do estado de conservação, estão 
disponíveis, ou estão a ser desenvolvidos e melhorados, sistemas de monitorização do 
habitat em vários países da UE. 

Normalmente, a monitorização é efetuada em sítios e parcelas selecionados ou através de 
transectos de monitorização, nos quais se registam as principais características do habitat 
e se aplicam limiares aos parâmetros utilizados na avaliação do estado de conservação 
(superfície, estrutura e funções, perspetivas futuras). 

Os estudos de monitorização podem abranger uma percentagem da distribuição do 
habitat, e a amostra deve ser suficiente para representar a variabilidade e as diferentes 
condições de todo o habitat. 

A seguir, são apresentados alguns exemplos pertinentes de sistemas e protocolos de 
monitorização disponíveis nos países da União. É possível consultar um resumo recente 
sobre os sistemas de monitorização que estão a ser desenvolvidos nos Estados-Membros 
da UE em Ellwanger et al., 2018. 

Na Alemanha, a Agência Federal para a Conservação da Natureza, em estreita cooperação 
com as agências responsáveis pela conservação da natureza dos estados federais, elaborou 
recomendações para a monitorização e a avaliação do grau de conservação dos habitats e 
das espécies naturais de interesse comum baseadas em estudos de ocorrências 
específicas, por exemplo, o conhecimento dos sítios e os conhecimentos especializados 
dos peritos (BfN e BLAK, 2017). A avaliação do parâmetro «estruturas e funções» dos 
habitats assenta em vários critérios (integralidade das estruturas típicas e composição 
típica de espécies do habitat, pressões) que analisam as características essenciais do 
habitat. A avaliação destas características essenciais é comparada com limiares definidos 
que refletem o estado do habitat.  

No caso do habitat 6210, o critério «integralidade das estruturas típicas do habitat» 
abrange o número e a cobertura dos tipos estruturais característicos (p. ex., terófitos, 
prados pioneiros, pequenos ou com várias camadas, vegetação dispersa com solo aberto, 
briófitos, líquenes, orlas termófilas ou arbustos), bem como a cobertura de ervas 
(excluindo os indicadores de perturbação). A cobertura é medida em termos percentuais. 
Para obter uma avaliação excelente (A), a cobertura das estruturas típicas do habitat, por 
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exemplo, tem de ser, no mínimo, de 75 %. Se esta cobertura for inferior a 50 %, as 
estruturas apresentam uma degradação média ou parcial (C). A integralidade da 
composição típica de espécies é avaliada por peritos com base numa lista nacional de 
referência de espécies vegetais características, que pode ser adaptada a nível regional.  

O critério «pressões» está dividido no subcritério «cobertura dos indicadores de 
perturbação» (p. ex., indicadores de eutrofização ou de pousio, neófitos), danos diretos na 
vegetação (cobertura, incluindo a razão dos danos, p. ex., causados por pisoteio), 
cobertura de vegetação arbustiva devido à inexistência de gestão, cobertura de 
reflorestação/árvores plantadas, défices de gestão e outras pressões exercidas sobre o 
habitat 6210. A cobertura é medida em termos percentuais, por exemplo, uma cobertura 
dos indicadores de perturbação de 5 % ou inferior (e a ausência de neófitos invasores) dá 
lugar à avaliação «pressões com impacto nulo ou baixo» (A), enquanto uma cobertura 
superior a 25 % dá lugar à avaliação «pressões com impacto elevado» (C). Os défices de 
gestão e outras pressões são avaliados por peritos. 

O estudo irlandês dos prados seminaturais (ISGS, «Irish Semi-natural Grasslands 
Survey») estabeleceu métodos de monitorização dos habitats na Irlanda21, incluindo 
critérios para a avaliação do habitat 6210 (O’Neill et al., 2013). No período de 2015-2017, 
foi realizado um novo estudo de monitorização do habitat 6210 (GMS, Grassland 
Monitoring Survey) (Martin et al., 2018). O estudo abrangeu 55 sítios com 237,83 hectares 
dos habitats 6210/*6210, que representam 17 % dos 1 416 hectares do habitat 
atualmente registados, e centrou-se nos sítios de melhor qualidade. O GMS avaliou os 
parâmetros superfície, estrutura e funções e perspetivas futuras de cada sítio.  

A superfície foi avaliada com base no exame da extensão atual do habitat e da sua 
comparação com a extensão cartografada em estudos anteriores, ou com base na 
comparação das superfícies através de séries diferentes de fotografias aéreas e imagens 
de satélite (Martin et al., 2018). As perdas de superfície são expressas sob a forma de 
perdas percentuais anuais durante um período especificado. 

A estrutura e as funções foram avaliadas através de vários critérios que examinam as 
características essenciais do habitat, em comparação com os parâmetros de referência ou 
limiares definidos que refletem o habitat quando este se encontra num estado favorável 
(Martin et al., 2018). Os critérios são examinados e avaliados em parcelas de dimensão fixa 
delimitadas no terreno, utilizando uma fita métrica ou uma quadrícula. 

Os critérios relativos à estrutura e às funções foram estabelecidos com base num conjunto 
de dados nacionais, a fim de fornecer aos ecologistas orientações para o reconhecimento 
e a avaliação do habitat 6210 na Irlanda (Martin et al., 2018). Durante o GMS, estes 
critérios foram reconsiderados numa base sítio a sítio e modificados de forma a assegurar 
que eram pertinentes para avaliar as diferenças locais. No que respeita às zonas de 
montanha dos habitats 6210/*6210, que podem frequentemente ser ricas em briófitos, 

                                                 
21 
https://www.npws.ie/sites/default/files/publications/pdf/IWM%20102%20Annex%201%20Grasslands.pdf. 
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-
natural-grasslands-survey/.  
 

https://www.npws.ie/sites/default/files/publications/pdf/IWM%20102%20Annex%201%20Grasslands.pdf
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-natural-grasslands-survey/
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-natural-grasslands-survey/
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incluíram-se os briófitos Ditrichum gracile, Hypnum lacunosum, Scapania aspera e Tortella 
tortuosa como indicadores positivos. 

As perspetivas futuras foram avaliadas através do exame das pressões atuais, das ameaças 
futuras e das práticas de gestão aplicadas que beneficiam o habitat, bem como da 
tendência prevista da superfície, da estrutura e das funções.  

O método de monitorização do ISGS também foi utilizado num estudo de 25 habitats de 
prados calcários ricos em orquídeas (*6210) realizado em 2014 (Curtis e Wilson 2014, 
citado em Martin et al., 2018). 

O manual italiano para a monitorização dos habitats (Angelini et al., 2016; Gigante et al., 
2016a, 2016b) define protocolos de monitorização específicos e normalizados para cada 
tipo de habitat enumerado no anexo I da Diretiva Habitats presente em Itália, incluindo 
para o habitat 6210. 

O parâmetro Superfície é definido como a superfície efetiva ocupada pelo habitat (Gigante 
et al., 2016c). Recomenda-se a utilização de uma escala de 1:10 000 para a representação 
cartográfica. O habitat deve ser cartografado a cada seis anos através de foto-
interpretação, combinada com estudos de campo. Tal permite analisar o estado de 
conservação em função da superfície, comparando as representações cartográficas de 
diferentes períodos (análise diacrónica) e quantificando as alterações e as tendências. 
Além disso, deve ser realizada uma análise dos parâmetros paisagísticos (tais como a 
superfície total, a fragmentação, a superfície das parcelas, a distância entre as parcelas, 
etc.), a fim de obter dados úteis sobre o estado de conservação. 

Os parâmetros «estrutura» e «função» foram definidos com base nas principais 
características das comunidades vegetais que constituem o habitat: lista completa de 
espécies, cobertura total, presença/cobertura de espécies dominantes, 
presença/cobertura de espécies típicas, presença/cobertura de espécies de orquídeas, 
presença/cobertura de espécies indicadoras de perturbações, presença/cobertura de 
espécies exóticas, presença/cobertura de espécies indicadoras de alterações. Devem ser 
recolhidas amostras destes dados em parcelas permanentes (16 m2), de seis em seis anos. 
O número de parcelas incluídas na amostra dever ser proporcional à superfície total e local 
do habitat e à sua variabilidade geral e local. O período de amostragem ótimo, tanto para 
a zona dos Apeninos como para a zona dos Alpes, corresponde aos meses de maio e junho 
(julho), nas circunscrições acidentadas, e aos meses de junho, julho e agosto, nas 
circunscrições montanhosas. 

Em seguida, o estado de conservação baseado na estrutura e na função pode ser analisado 
através de uma análise diacrónica dos valores considerados para estes indicadores. As 
tendências da presença/cobertura de espécies exóticas, de espécies indicadoras de 
alterações, de espécies indicadoras de perturbações, de espécies dominantes/típicas e de 
orquídeas podem fornecer indicações sólidas sobre o estado de conservação do habitat 
monitorizado.  

Em princípio, não é possível indicar um conjunto completo de espécies típicas a nível 
nacional, devido à enorme riqueza florística deste habitat e à sua imensa variedade local. 
Por este motivo, além das espécies típicas já indicadas nos manuais nacionais e europeus 
(CE, 2013), a tarefa de identificar espécies específicas foi confiada às autoridades regionais. 
Em algumas experiências regionais, foram indicadas espécies dominantes com uma função 
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dominante/de diagnóstico a nível regional (p. ex., no manual de monitorização elaborado 
para o projeto LIFE13 NAT/IT/000371, intitulado «SUNLIFE», no qual foram indicadas a 
Bromus erectus, a Brachypodium rupestre e a subespécie Stipa dasyvaginata 
apenninicola). 

Além disso, existe uma indicação para ter em conta as atividades humanas, em especial, 
para registar e quantificar as atividades de pastoreio ou de corte em curso, bem como 
outros parâmetros de importância biológica, tais como a presença de insetos e de aves. 

Em França, foi desenvolvido um método para a monitorização do estado de conservação 
de habitats agropastoris da rede Natura 2000 (Maciejewski et al., 2013).  

Está a ser testada a utilização de imagens de satélite para identificar e monitorizar habitats. 
Por exemplo, a localização, a classificação e a monitorização dinâmica em termos de 
espaço e tempo dos habitats na Eslováquia são testadas com base em métodos inovadores 
de filtragem, segmentação e localização de dados do radar de abertura sintética Sentinel-
1, de dados de imagens multiespetrais do satélite Sentinel-2 e da sua combinação. O 
software de tratamento de imagens permitirá localizar com precisão zonas de habitats da 
rede Natura 2000 em dados estáticos e dinâmicos de observação da Terra, com uma 
precisão de resolução de pixel. Além disso, o software desenvolvido permitirá a 
monitorização contínua da dinâmica do habitat, com a opção de emitir alertas em caso de 
alterações abruptas do estado e da fragmentação de zonas protegidas da rede Natura 
2000.  

 

6.2 Critérios de seleção de sítios/locais para fins de monitorização 

Os postos de monitorização devem representar corretamente a distribuição regional do 
habitat e a sua variabilidade. As amostras devem ser recolhidas tanto no interior como no 
exterior dos sítios Natura 2000. 

O número de postos de vigilância incluídos na amostra deve abranger toda a diversidade 
do habitat (considerando todos os subtipos possíveis) e ser suficiente para obter um 
resultado sólido do ponto de vista estatístico. 

Os dados fornecidos pelos sítios de monitorização devem permitir identificar tendências 
estatisticamente significativas no estado de conservação, bem como nos principais 
parâmetros biológicos e estruturais. Os postos de vigilância incluídos na amostra devem 
abranger povoamentos tanto em bom estado como em mau estado de conservação. 

A utilização de fotogramas aéreos e de estudos cartográficos é indubitavelmente útil para 
proporcionar uma primeira panorâmica das zonas com maior necessidade de investigação. 
Embora o ponto de partida de base seja uma rede de postos de vigilância permanentes, 
poderá ser necessário acrescentar posteriormente outros postos com base na evolução 
real do habitat.  

No que respeita ao habitat 6210, deve ser monitorizada uma percentagem mínima da 
superfície nacional em cada período de referência. Uma parte das zonas poderia ser 
selecionada através de uma abordagem estratificada aleatória, e outra parte a partir de 
sítios de «importância nacional». Por vezes, a monitorização pode concentrar-se 
excessivamente em sítios de grandes dimensões amplamente estudados, de modo que, 
provavelmente, se poderia estabelecer um limiar de 10 hectares para sítios do habitat 
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6210 e, sempre que os sítios selecionados para a monitorização tenham uma superfície 
superior a 10 hectares, o sítio deveria ser dividido em parcelas de 10 hectares e ser 
selecionada apenas uma zona.  

O número de postos de vigilância incluídos na amostra poderia ser adaptado a nível 
regional, o que conferiria uma importância adequada à elevada diversificação de um 
habitat num país. Também pode constituir uma forma adequada de partilhar a 
responsabilidade da monitorização entre todas as administrações envolvidas.  

Um plano de amostragem rigoroso deve ter em conta todos estes aspetos e, por este 
motivo, a sua definição a nível nacional é muito difícil em países com uma superfície muito 
extensa e uma elevada diversidade deste tipo de habitat como a Itália. Nestes casos, 
poderá ser aconselhável definir primeiro alguns critérios a nível nacional e aplicá-los depois 
a nível regional, com base num conhecimento pormenorizado do território, tanto no 
interior como no exterior de sítios Natura 2000. 

Na Lituânia, foi criado um sistema de monitorização com base nos resultados do inventário 
dos habitats (2014). Os principais critérios para a seleção de zonas de monitorização 
permanente são os seguintes: 

 A monitorização dos habitats de importância comunitária (área de repartição e 
superfície) é efetuada em 64 quadrículas, representando 10,27 % do número total de 
quadrículas no país; 

 As amostras de cada tipo de habitat devem representar, pelo menos, 10 % de todos 
os polígonos de habitat inventariados no país (para o tipo de habitat 6210, os 
polígonos de monitorização selecionados representam 15,43 % do total de polígonos 
inventariados); e 

 A percentagem de quadrículas de monitorização em zonas protegidas e não 
protegidas ascende a 27,26 % e 72,74 %, respetivamente. 

Em cada quadrícula de monitorização/zona de monitorização permanente, as observações 
são realizadas, pelo menos, duas vezes durante o período de referência.  

Na Eslováquia, os locais de monitorização permanente dos habitats foram selecionados 
através de um processo de seleção estratificado no sistema de informação geográfica, com 
base nos critérios seguintes (Šefferová et al., 2015): 

- superfície (0,5 a 70 hectares), 
- dominância do habitat em questão na zona dos locais de monitorização permanente, 

no caso de complexos de habitats, 
- proposta e avaliação dos locais de monitorização permanente em cada biorregião 

biogeográfica (Alpina, Panónica) de forma independente, 
- cobertura geográfica: distribuição dos locais de monitorização permanente em toda 

a zona dos habitats, a fim de evitar lacunas importantes e a sua concentração num 
único local, 

- captação da diversidade da qualidade, a fim de assegurar um bom nível de 
representatividade, ou seja, de incluir na rede de locais de monitorização 
permanente tanto os locais de elevada qualidade como os sítios degradados. 

Em 2015, foram utilizados 286 locais de monitorização permanente do habitat 6210. O 
habitat está distribuído sobretudo na zona biogeográfica Alpina, embora também existam 
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vários sítios no sul da Eslováquia, na região Panónica. Existiam 81 locais de monitorização 
permanente do habitat prioritário 6210*.  
 

Avaliação do estado de conservação através de indicadores simples – exemplo da 
Dinamarca 

O estado de conservação do habitat 6210, bem como de outros tipos de habitat, pode ser 
avaliado através dos dados obtidos durante um procedimento de cartografia normalizado 
e reproduzível. O método é útil para avaliar o estado de conservação de locais específicos, 
bem como em qualquer zona (sítio Natura 2000, país, zona biogeográfica ou toda a UE). O 
método é igualmente útil para registar as variações do estado ao longo do tempo.  

O estado de conservação é avaliado a partir das pontuações atribuídas aos indicadores 
ponderados para a estrutura (índice estrutural) e das pontuações ponderadas das 
espécies vegetais presentes num raio de cinco metros numa superfície com vegetação 
homogénea característica do tipo de habitat (índice de espécies).  

Os indicadores estruturados considerados para o habitat 6210 são os seguintes: 1) 
estrutura da vegetação, 2) hidrologia (não pertinente para o habitat 6210), 3) gestão, 4) 
pressões/ameaças e 5) características estruturais específicas de cada tipo de habitat.  

A cada espécie vegetal é atribuído um valor entre «-1» e «6». Às espécies problemáticas 
ou invasoras é atribuído o valor negativo, às espécies ocasionais é atribuído o valor zero e 
às restantes espécies vegetais é atribuído um valor entre «1» e «6», sendo os valores 
mais elevados atribuídos às espécies vulneráveis/raras existentes apenas nos melhores 
sítios florísticos. 

Os valores atribuídos a cada indicador ou espécie vegetal são introduzidos numa fórmula 
cujo resultado é um valor entre «0» e «1». Os valores dos indicadores foram calibrados 
do seguinte modo 0-0,2 = mau estado de conservação, 0,2-0,4 = estado de conservação 
deficiente, 0,4-0,6 = estado de conservação moderado, 0,6-0,8 = bom estado de 
conservação e 0,8-1,0 = estado de conservação excelente.  

Na Dinamarca, todos os tipos de habitat presentes nos sítios da rede Natura 2000 são 
cartografados de seis em seis anos. Os planos de gestão destas zonas propõem que, pelo 
menos, 75 % dos habitat cartografados devem ter um estado de conservação bom ou 
excelente. Assim, a gestão dos sítios tem por objetivo preservar o estado de conservação 
dos habitats que se encontrem num estado bom ou elevado e melhorar o dos habitats 
que se encontrem num estado mau, deficiente ou moderado, adotando as medidas 
necessárias. 

 

6.3 Conclusões e recomendações 

A melhoria dos conhecimentos e das metodologias para avaliar o estado de conservação 
e as pressões e ameaças, bem como a execução de sistemas de monitorização 
adequados, são extremamente pertinentes para o planeamento da conservação deste 
tipo de habitat. 

As definições genéricas dos parâmetros utilizados para avaliar o estado de conservação 
(superfície, estrutura e função) deixam uma margem de interpretação ampla a cada país e 
dificultam seriamente o controlo das tendências e dos processos a nível da UE. 
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Poderiam ser acordados, a nível da UE, critérios e procedimentos harmonizados e 
normalizados para a monitorização do habitat. Também poderia ser criado um grupo de 
peritos com vista à elaboração de normas adequadas para a monitorização deste tipo de 
habitat (variáveis, parâmetros, critérios, limiares). Deveria ser desenvolvida uma 
metodologia comum baseada em dados científicos, ajustando as variáveis, os parâmetros, 
os critérios e os limiares em função da região biogeográfica. 

À semelhança dos valores de referência favoráveis, os limiares constituem um desafio 
porque nem sempre existem referências claras para determinar a combinação ideal de 
características para definir o estado «favorável». As variáveis e os processos envolvidos 
são extremamente diversificados.  

Dado que o habitat 6210 é um habitat secundário, que pode ser substituído (ou ele próprio 
substituir) outros tipos de habitat enumerados no anexo I da Diretiva Habitats, a 
quantificação ideal da sua distribuição ótima é muito arbitrária e pode depender 
significativamente dos equilíbrios globais e das oportunidades estratégicas. 

A elaboração de protocolos metodológicos baseados em ferramentas normalizadas e na 
botânica (inventários da vegetação, lista de espécies e valores de cobertura, bem como 
mapas da vegetação) poderiam contribuir para a produção de um volume significativo de 
dados de referência temporais e geográficos, que poderiam ser objeto de um tratamento 
adequado a nível nacional e europeu. A existência de ferramentas já desenvolvidas para o 
armazenamento, a obtenção e o tratamento de grandes conjuntos de dados mostra que 
tal é possível e desejável22. 

Os objetivos propostos são os seguintes: 

 

 Melhorar os sistemas de monitorização para este tipo de habitat. 
A elaboração de metodologias harmonizadas, pelo menos, a nível biogeográfico, para 

monitorizar o estado de conservação do habitat 6210 e a sua evolução ao longo do tempo 
é considerada necessária. Os sistemas de monitorização devem abranger a elevada 
variabilidade do tipo de habitat 6210.  

 Definir e elaborar métodos harmonizados para a avaliação do estado de conservação. 
Os métodos de avaliação dos diferentes parâmetros (área de repartição, superfície, 

estrutura e função, tendências e perspetivas futuras) devem permitir a comparação das 
avaliações dos estados de conservação, pelo menos, entre os países pertencentes à 
mesma região biogeográfica. A harmonização poderá exigir uma colaboração internacional 
e uma comparação dos métodos utilizados nos diferentes países. Os métodos devem 
igualmente ter em conta as diferentes condições e os diferentes elementos existentes no 
habitat. 

A identificação de sítios de referência para o habitat em cada Estado-Membro/região 
biogeográfica pode ajudar a harmonizar o estado de conservação e a monitorização do 
habitat. A seleção destes sítios deve abranger a variabilidade ecológica do habitat em toda 
a sua área de repartição natural. O ideal seria estabelecer, para cada região biogeográfica, 
locais de referência nos quais o habitat esteja em condições ecológicas ótimas.  

 Elaborar metodologias adequadas para definir valores de referência favoráveis. 

                                                 
22 Ver, p. ex., EVA - http://euroveg.org/eva-database-obtaining-data ou VegItaly - http://www.vegitaly.it/. 

http://euroveg.org/eva-database-obtaining-data
http://www.vegitaly.it/
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Atualmente, alguns países estão a trabalhar em metodologias para definir valores de 
referência favoráveis para os tipos de habitats da UE, incluindo os prados. Estes métodos 
devem ser comparados e harmonizados de modo a poderem ser utilizados por todos os 
países para definir os valores de referência favoráveis para este tipo de habitat. 

 Elaborar metodologias harmonizadas para identificar e quantificar as pressões e 
ameaças 
De modo geral, não existem procedimentos nem métodos normalizados a nível 

nacional para determinar e avaliar as principais pressões e ameaças sobre o habitat 6210. 
Atualmente, alguns países estão a elaborar metodologias normalizadas para avaliar as 
pressões e ameaças exercidas sobre os habitats e as espécies de interesse comum (p. ex., 
Espanha). Os métodos disponíveis devem ser comparados e analisados, a fim de serem 
aprovadas normas comuns para a avaliação das pressões e ameaças exercidas sobre este 
tipo de habitat. 

 Melhorar o conhecimento sobre a fragmentação do habitat 
Não existe um conhecimento adequado sobre a fragmentação deste tipo de habitat. 

Esta lacuna deve ser colmatada, a fim de permitir a conceção e a aplicação de medidas 
adequadas para melhorar a conectividade do habitat, consoante necessário. 

 Seria desejável complementar a monitorização da vegetação com a monitorização da 
biodiversidade da fauna (em especial, dos invertebrados típicos dos prados). 

 

 
 

6.4 Monitorização da eficácia do plano de ação e das medidas de 
conservação 

Para avaliar a validade e a eficácia das medidas de gestão, seria suficiente levar a cabo uma 
atividade de monitorização séria e cientificamente supervisionada do habitat, mediante a 
aplicação de protocolos científicos normalizados. A monitorização do habitat deve 
fornecer indicações claras sobre os resultados da gestão (eficácia, ineficácia, danos). 

Alguns dos possíveis indicadores para avaliar a eficácia das medidas de gestão seriam:  

- A superfície do habitat em estado de conservação favorável; 
- A variação da superfície abrangida pelo habitat, no seu conjunto e em locais 

específicos;  
- O aumento das zonas sob gestão, a melhoria ou manutenção do estado favorável 

nas zonas sob gestão, a melhoria do estado das espécies típicas, a regressão de 
espécies não desejadas (p. ex., quantidades excessivas de arbustos ou de espécies 
da orla, espécies nitrófilas); 

- A diversidade de espécies típicas do habitat, ameaçadas de extinção ou raras, e a 
presença de espécies problemáticas; 

- A composição florística. A elevada diversidade das espécies nativas. A estruturação 
da vegetação, as espécies indicadoras (tanto positivas como negativas e de 
diferentes grupos de organismos, incluindo a biota do solo) e as espécies 
protetoras; 

- A composição da fauna. A elevada diversidade das espécies nativas. A estrutura 
funcional dos grupos, os serviços ecossistémicos e a representação de uma 
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composição de espécies típica em todos os grupos taxonómicos principais, em 
especial os invertebrados com uma boa representação e em bom estado; 

- A biodiversidade associada aos prados (presença e estado de espécies típicas de 
vegetais e de invertebrados); 

- Os parâmetros essenciais dos processos da sucessão ecológica (cobertura e altura 
dos matos). A invasão de matos; 

- A superfície objeto de uma gestão adequada; 
- O custo das medidas e o financiamento.  

 

6.5 Revisão do plano de ação 

Afigura-se adequado rever e ajustar o plano de ação de doze em doze anos, a fim de 
abranger dois ciclos de apresentação de relatórios (nos termos do artigo 17.º da Diretiva 
Habitats), tendo em conta a lenta reação dos habitats a alterações. 

No entanto, a aplicação das medidas poderia ser revista de seis em seis anos, a fim de 
analisar as atividades realizadas e os resultados intermédios, detetar possíveis lacunas, 
dificuldades e limitações que deveriam ser solucionadas.  
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7. CUSTOS, FINANCIAMENTO E INSTRUMENTOS DE APOIO 
 

7.1 Custo das medidas de conservação 

Os custos da gestão e da restauração variam significativamente em função das condições 
ambientais (p. ex., a topografia) e do estado do habitat (p. ex., invasão de matos, grau de 
deterioração). A avaliação dos custos é uma das etapas mais importantes da elaboração 
dos planos de gestão dos prados e deve seguir alguns princípios fundamentais. 
 

7.1.1 Avaliação dos custos 

A avaliação dos custos é uma das etapas mais importantes da elaboração dos planos de 
gestão dos prados. Os custos variam ao longo do tempo e raramente podem ser aplicados 
de forma genérica a todos os tipos de intervenção específicos ou a um conjunto de 
medidas necessárias para melhorar o estado do habitat. Intervenções semelhantes podem 
ter custos significativamente diferentes, dependendo da localização geográfica, da 
complexidade das intervenções e da disponibilidade de trabalhadores e de equipamento 
especializado, bem como de outros fatores. As presentes orientações destinam-se a ser 
utilizadas durante um longo período de tempo e, por esse motivo, não são indicados custos 
exatos.  

Os custos devem ser avaliados separadamente para cada medida ou para a totalidade da 
intervenção num local e num momento específicos. 

Os responsáveis pela elaboração de planos de conservação da natureza e de projetos de 
grande dimensão (p. ex., projetos LIFE) devem seguir os princípios abaixo indicados para 
estimar os custos das atividades de gestão e de restauração do habitat durante um período 
de dois a cinco anos, num sítio de grandes dimensões ou em vários sítios da rede Natura 
2000. 

Em superfícies pequenas (até 1 hectare), bem como nos casos em que o sistema de gestão 
seja regular ou sejam conhecidos determinados parâmetros (p. ex., corte anual, pastoreio, 
escavação ou enchimento de valas com uma dimensão específica), o custo pode ser 
equiparado ao de intervenções realizadas noutros locais ou calculado mediante a 
realização de entrevistas aos potenciais trabalhadores e de um acordo sobre o custo total 
de todas as intervenções. 

Princípios fundamentais para determinar os custos razoáveis das medidas previstas  
(Jātnieks e Priede, 2017). 

 Após a avaliação de um sítio para o qual esteja prevista uma medida de gestão, devem 
ser selecionados os métodos, as medidas e os meios técnicos mais adequados. Deve 
ser consultado um perito em conservação de espécies e de habitats para assegurar a 
correta seleção das medidas de gestão e de restauração do habitat.  

 Recomenda-se que as intervenções sejam divididas em partes, por duração e por tipo 
de intervenção. Por exemplo, o preço de cada tarefa (incluindo o trabalho manual e a 
utilização de equipamento específico) deve ser determinado separadamente e os 
diferentes preços devem ser somados para obter uma avaliação mais objetiva. O custo 
e a eficiência das intervenções dependem frequentemente da estação em que estas 
são realizadas. Por exemplo, a reumidificação de zonas húmidas deve ser efetuada na 
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estação seca, caso contrário o custo pode aumentar de forma imprevisível sem que o 
objetivo seja concretizado ou a intervenção pode não ter uma qualidade suficiente.  

 Calcular os custos diretos em unidades adequadas: horas de trabalho, pessoas-dias, o 
custo do equipamento por hora, o custo dos materiais por superfície ou por volume, 
dependendo das intervenções (m3, km, kg, tonelada). O número de horas necessárias 
para todas as intervenções deve ser calculado e somado. A experiência mostra que os 
erros nestes cálculos são frequentes, pelo que se recomenda sempre que se recorra 
tanto a informações disponíveis sobre intervenções semelhantes já realizadas (tais 
como relatórios de projetos ou de intervenções específicas) como à experiência das 
instituições (organismos de conservação da natureza, serviço de apoio rural, 
organizações municipais e não governamentais). Se o conjunto das atividades previstas 
for constituído por várias intervenções não realizadas anteriormente ou os seus preços 
sejam desconhecidos, devem ser solicitados orçamentos a, pelo menos, três 
contratantes diferentes. Neste caso, o resultado pode ser obtido de forma mais rápida, 
mas também aumenta o risco de surgirem, durante as intervenções, custos imprevistos 
suscetíveis de dificultar a consecução do objetivo.  

 Avaliar os custos indiretos da preparação das intervenções de gestão e restauração do 
habitat: estudo do sítio, consultores especializados, regulamentos técnicos, 
autorizações e acordos previstos nas disposições regulamentares. Tal implica horas de 
trabalho e custos de trabalho e administrativos que, com frequência, não são 
devidamente calculados. Nos projetos que envolvam intervenções complexas, deve 
prever-se adequadamente o tempo e os meios necessários para informar o público e 
explicar as etapas a realizar. 

 Ter em conta as diferenças regionais em matéria de custos e a disponibilidade de 
contratantes num raio de 30 km do local em que está prevista a intervenção. Os custos 
podem aumentar significativamente caso os executantes e/ou o equipamento sejam 
provenientes de uma distância maior. Por este motivo, intervenções específicas que 
exijam equipamentos ou competências especiais (p. ex., remoção de solo superficial) 
serão sempre mais dispendiosas do que intervenções simples (p. ex., corte, eliminação 
de arbustos, pulverização de solo superficial). 

 Confiar a avaliação dos custos a profissionais (administradores, especialistas em 
gestão, técnicos, empresários) e programar esta atividade e o seu financiamento 
adequado.  

 Incluir, no planeamento financeiro, potenciais rendimentos resultantes da restauração 
e da gestão do habitat, por exemplo, erva ceifada, solo superficial removido e outros 
materiais. De preferência, estes materiais devem ser utilizados, pelo menos em parte, 
no terreno, (p. ex., para a construção de barragens em intervenções de reumidificação) 
ou removidos da zona e utilizados noutros locais (por exemplo, madeira ou lascas de 
madeira, canas para telhados, biomassa para alimentos para animais, cogeração, ou 
como material contendo sementes de espécies específicas para a introdução de 
espécies noutros locais), ou como turva para compostagem e jardinagem. No entanto, 
estes materiais raramente têm uma aplicação prática se os volumes forem baixos ou 
se os locais de extração estiverem dispersos numa zona de grandes dimensões e de 
difícil acesso. Por conseguinte, convém ter em conta que a utilização de «subprodutos» 
da restauração do habitat nem sempre é vantajosa do ponto de vista económico. 
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Custos e pagamentos de ajudas em diferentes Estados-Membros  

Os custos das medidas de gestão do tipo de habitat 6210 estão disponíveis em vários 
países e apresentam uma variação significativa em função das condições do sítio e do tipo 
de atividade. Apresentam-se, em seguida, alguns exemplos:  

Na Alemanha, o custo notificado no que respeita ao pastoreio e à prevenção do 
crescimento de mato e de árvores é de 450 EUR/hectare, mas o custo do restauração dos 
prados pode atingir 3 000 a 8 000 EUR/hectare. 

Na Polónia, os custos para assegurar um pastoreio adequado podem variar entre 300 e 
3 000 EUR/hectare. O valor mais baixo corresponde ao custo do pagamento de incentivos 
se o proprietário fundiário dispor dos animais necessários; o valor mais elevado 
corresponde ao preço de mercado da contratação da totalidade do serviço de pastoreio 
(incluindo o aluguer de animais e de todo o equipamento necessário). 

No Luxemburgo, os contratos de gestão da biodiversidade para o corte deste habitat têm 
um custo de 420 EUR/hectare. 

Na Letónia, os custos de gestão foram avaliados no âmbito do Programa de 
Desenvolvimento Rural 2014-2020, a fim de calcular as taxas de apoio para a medida 
agroambiental «Gestão da biodiversidade nos prados». Para o tipo de habitat 6210, os 
custos de gestão calculados foram de 86 EUR/hectare (corte/ceifa uma vez por ano e 
colheita de feno; não foram incluídos outros gastos). A taxa de apoio calculada foi de 
206 EUR/hectare (o apoio cobre a perda de rendimentos).  

Na Estónia, um regime de apoio ao corte/ceifa ou ao pastoreio no tipo de habitat 6210 
prevê entre 85 a 250 EUR/hectare por ano, dependendo do regime de gestão (aplicado 
apenas em zonas protegidas).  

Na Hungria, o corte/ceifa (se for fisicamente possível e aceitável como método de gestão) 
tem um custo de cerca de 100 EUR/hectare por ano.  

De um modo geral, a restauração dos prados tem um custo superior ao da atividade de 
manutenção.  

Na Polónia, o custo notificado da eliminação/erradicação de mato é de 2 000 a 
3 000 EUR/hectare. Além disso, pode ser necessário retirar rebentos durante cinco anos 
consecutivos, com um custo aproximado de cerca de 1 000 EUR/hectare por ano. 

Na Hungria, a erradicação de espécies invasoras pode custar entre 800 e 
2 000 EUR/hectare. 

Na Letónia, o custo da restauração deste tipo de habitat, quando a vegetação arbustiva 
está presente em excesso em topografias complexas que exigem muito trabalho manual 
(tufos de ervas, manta morta densa), é de cerca de 3 200 EUR/hectare durante três anos 
(Jātnieks, Priede, 2017).  

Na Estónia, o regime de apoio à restauração do habitat 6210, que é aplicado apenas em 
zonas protegidas, prevê um apoio até 590 EUR/hectare, dependendo da densidade da 
camada de arbustos e de árvores.  

Na Lituânia, alguns planos de gestão da natureza mostram que a restauração e a 
manutenção de um bom estado de conservação podem custar entre 400 e 8 500 EUR por 
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hectare de habitat 6210 durante um período de três a cinco anos. O valor do custo 
depende, em grande medida, do estado inicial do habitat, da sua dimensão e da sua 
localização geográfica.  

 

7.2 Possíveis fontes de financiamento  

A política agrícola comum é a mais importante fonte de financiamento para a gestão da 
conservação e a manutenção destes prados.  
Outras fontes de financiamento da UE utilizadas frequentemente são o programa LIFE e 
os projetos pertinentes no âmbito do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
(FEDER) e da cooperação territorial europeia (INTERREG).  
 
Os principais fundos utilizados para a restauração, a gestão da conservação e a 
monitorização do habitat, bem como para a sensibilização da população, são os fundos 
nacionais e o financiamento da UE proveniente da política agrícola comum (PAC), em 
especial dos programas de desenvolvimento rural, do programa LIFE e do Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional, incluindo os projetos de cooperação territorial europeia 
(INTERREG).  
 

7.2.1 Financiamento da política agrícola comum 

O corte ou o pastoreio regulares são necessários para assegurar a conservação dos prados 
seminaturais. Por este motivo, a conservação e a gestão destes habitats são financiadas, 
essencialmente, no âmbito da política agrícola comum. Tanto o primeiro pilar 
(pagamentos diretos destinados à manutenção da atividade agrícola e à conservação dos 
prados permanentes) como o segundo pilar (desenvolvimento rural) são instrumentos 
úteis para apoiar a gestão dos prados. Os programas de desenvolvimento rural 
(cofinanciados pelo Fundo Europeu Agrícola para o Desenvolvimento Rural e pelos 
Estados-Membros) constituem uma fonte de financiamento especialmente importante 
para a gestão dos prados, com o objetivo de restabelecer a biodiversidade na maioria dos 
países da UE, nomeadamente por meio de medidas agroambientais, formação de 
agricultores sobre a aplicação de medidas, investimentos na restauração, etc.  

No entanto, os dados disponíveis indicam que o atual apoio da PAC aos prados calcários 
não é suficiente para assegurar uma gestão e uma restauração adequadas e evitar o 
abandono ou a intensificação das práticas agrícolas. São necessários esforços 
suplementares para incentivar a utilização de medidas agroambientais e de outros regimes 
de apoio no âmbito da PAC, a fim de promover a conservação dos habitats dos prados de 
interesse comunitário. 

Medidas agroambientais  

As medidas agroambientais têm sido utilizadas para promover a gestão da conservação de 
prados de elevado valor na UE. Foram realizadas algumas experiências interessantes com 
bons resultados, mas a utilização de contratos agroambientais ainda é escassa em muitas 
regiões. São necessários pagamentos mais elevados e, em alguns casos, uma simplificação 
das regras para os agricultores que gerem os habitats, a fim de reforçar a aplicação de 
medidas agroambientais em prados geridos de forma extensiva. É igualmente importante 
garantir a disponibilidade de financiamento para investimentos em ações de restauração, 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_pt


 

116 

como a reparação ou reconstrução de vedações ou outros delimitadores, a reposição do 
abastecimento de água e das barreiras indispensáveis para restabelecer os regimes de 
pastoreio, ou ainda a remoção periódica de matos. 

A aplicação de regimes de financiamento baseados em resultados, que permitam, 
simultaneamente, centrar a atenção na obtenção de resultados positivos para a 
conservação da biodiversidade e flexibilizar as decisões de gestão adaptadas a cada sítio, 
constitui uma abordagem especialmente importante. A seguir, é apresentado um exemplo 
para o habitat 6210. 

Programa Burren: um programa agroambiental baseado em resultados aplicado a nível 
local 

O programa Burren é uma medida agroambiental e climática aplicada a nível local no âmbito 
do programa de desenvolvimento rural (PDR) irlandês para o período de 2014-2020. Trata-se 
de um programa «híbrido», no sentido de que financia quer a gestão dos habitats baseada 
em resultados quer investimentos complementares de capital não produtivos. O pagamento 
é efetuado de acordo com uma pontuação atribuída ao estado do habitat de cada sítio. Os 
principais critérios são: o nível de pastoreio, o nível de manta morta, a ausência de danos na 
periferia dos sítios de alimentação e nas fontes naturais de água, a ausência de solos nus e de 
erosão, o baixo nível de matos invasores, de fetos, de molinia e de espécies ou ervas 
daninhas favorecidas pela agricultura e a conservação da integridade ecológica do campo23. 

Um elemento importante do programa é que todos os agricultores participantes recebem 
uma compensação anual de 100 EUR por hectare para efetuar trabalhos de restauração (p. 
ex., remoção de matos, reparação e reconstrução de vedações, barreiras e muros de pedra 
seca, fontes de água, caminhos), até um máximo de 7 000 EUR por ano. Os participantes 
devem apresentar propostas de trabalhos (com uma descrição, um mapa e o preço 
estimado) à equipa do programa, que é responsável pela aprovação final. A equipa do 
programa também obtém todas as licenças necessárias para a realização dos trabalhos e 
mantém uma base de dados dos agricultores dispostos a trabalhar sob contrato para outros 
agricultores que não tenham condições para os realizar. As ações de remoção de matos 
permitem que as terras continuem a ser elegíveis para pagamento direto às explorações 
agrícolas. 

Outro elemento importante do programa é o aconselhamento personalizado aos 
agricultores: os conselheiros pagos pelos agricultores visitam a exploração em cada verão 
para atribuir uma pontuação ao estado de cada campo e prestar aconselhamento direto 
sobre o programa, a condicionalidade e quaisquer outros acordos celebrados pelo agricultor. 
Este recebe anualmente o registo das pontuações de cada campo e recomendações de 
gestão para melhorar a sua pontuação no ano seguinte. Os agricultores que não concordem 
com as pontuações atribuídas podem deslocar-se aos serviços responsáveis pelo programa e 
obter informações específicas sobre as respetivas pontuações e as opções de gestão ao seu 

dispor. 

 

Elegibilidade para pagamentos diretos ou outras formas de apoio ao rendimento 
agrícola 

                                                 
23 Ficha de pontuação M1 do programa Burren para pastagens de transumância (Winterage). 
http://www.burrenprogramme.com/wp-content/uploads/2015/08/M1-Winterage-Score-Sheet.pdf. 

http://www.burrenprogramme.com/wp-content/uploads/2015/08/M1-Winterage-Score-Sheet.pdf
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Um dos principais problemas do apoio da política agrícola comum ao habitat 6210 e a 
outros prados seminaturais reside no facto de a presença de matos e de outros elementos 
paisagísticos tornarem as terras não elegíveis para pagamentos diretos. Esta situação 
impediu o acesso dos agricultores e dos produtores pecuários à fonte de financiamento 
mais importante para uma manutenção permanente destes prados, incentivando o 
abandono das terras e favorecendo a invasão de matos, ou levou os agricultores a remover 
todo o mato das terras para receber apoio, destruindo grande parte do seu valor de 
conservação. Estas terras podem agora ser elegíveis para pagamentos diretos ao abrigo da 
PAC se os Estados-Membros optarem por adaptar os critérios de elegibilidade a terrenos 
que não sejam pastagens e que contenham vegetação não herbácea24, embora a 
elegibilidade tenha uma dimensão limitada e esteja dependente de várias condições 
difíceis de cumprir e controlar. A França apresenta um exemplo da aplicação desta 
iniciativa de forma a beneficiar o habitat 6210 (ver caixa de texto abaixo). 
 

Elegibilidade dos prados seminaturais com matos para recebimento de pagamentos diretos 
 

A autoridade nacional francesa dedicou um volume significativo de recursos à conceção de um 
sistema proporcional que cumprisse os regulamentos da UE e, simultaneamente, permitisse aos 
agricultores beneficiar de pagamentos diretos pelas terras com matos que servem de pasto, 
incluindo os mosaicos com o habitat 6210. O sistema proporcional é utilizado para calcular a 
taxa de pagamento, tendo apenas em consideração os elementos suscetíveis de servir de pasto, 
excluindo os elementos não elegíveis (p. ex., rochas, árvores não suscetíveis de servirem de 
pasto). Aplica-se a zonas de pastoreio com uma cobertura lenhosa que pode ser dominante, 
algumas pastagens arborizadas (com elementos suscetíveis de servir de pasto por baixo das 
árvores), carvalhais e soutos de pastoreio, mesmo na ausência de elementos suscetíveis de 
servir de pasto Foi estabelecida uma tipologia dos elementos lenhosos suscetíveis de servir de 
pasto (tendo em conta a largura e a altura dos arbustos), bem como uma lista nacional de 
espécies não comestíveis, a fim de excluir os elementos não suscetíveis de servir de pasto (por 
exemplo, arbustos inacessíveis).  

Fonte: estudo de caso elaborado pela empresa de consultoria Oréade-Breche para a Alliance 
Environnement (2019). «Evaluation of the impact of the CAP on habitats, landscapes, 
biodiversity». Estudo para a DG AGRI da Comissão Europeia. 
 

                                                 
24 Nos termos do Regulamento Omnibus [Regulamento (UE) 2017/2393], os Estados-Membros podem 
alargar a definição de prado permanente de forma a incluir certos arbustos e árvores que produzem 
alimentos para animais, mas que não servem diretamente de pasto para os animais. 
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Fonte do diagrama: Ministério francês da Alimentação e da Agricultura e Agência de serviços e 
de pagamentos (ASP), «Guide national d'aide à la déclaration du taux d'admissibilité des prairies 
et pâturages permanents», 2018.  

 
 
Aconselhamento e apoio aos agricultores 

Também é muito importante prestar apoio aos agricultores para lhes facilitar o acesso a 
programas pertinentes e os ajudar a aplicar medidas adequadas. Este apoio pode ser 
prestado através dos serviços de aconselhamento agrícola financiados ao abrigo da PAC, 
embora existam igualmente experiências interessantes de incentivo de medidas de 
conservação dos prados que envolvem a participação de autoridades locais ou regionais e 
de ONG (ver caixa de texto abaixo).  

As iniciativas da sociedade civil desempenham um papel importante para incentivar os 
agricultores e sensibilizá-los para a importância dos prados ricos em espécies. Convém 
incentivar um maior apoio e cooperação entre as partes interessadas, a fim de criar um 
modelo de gestão autossustentável.  

  



 

119 

 

Serviço de aconselhamento agrícola em Târnava Mare, Roménia 

Na região de Târnava Mare, na Roménia, a ONG Fundaţia ADEPT Transilvania organizou um 
serviço de aconselhamento agrícola que associa a conservação da biodiversidade, as obrigações 
de conservação dos habitats e das espécies da rede Natura 2000, e o apoio aos rendimentos 
rurais, em cooperação com as comunidades locais e os Ministérios da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural e do Ambiente e Florestas da Roménia. O seu objetivo é a conservação 
da biodiversidade à escala da paisagem, trabalhando com pequenos agricultores na criação de 
incentivos à conservação das paisagens seminaturais que estes criaram. Este serviço ajudou os 
pequenos agricultores a cumprir os critérios de elegibilidade para beneficiar de pagamentos 
diretos da PAC, contribuiu para a criação e promoção de programas agroambientais seletivos e 
abriu oportunidades de mercado para os agricultores. Cerca de 60 % das explorações na região 
encontram-se abaixo do tamanho mínimo exigido (total de um hectare, constituído por parcelas 
com um mínimo de 0,3 hectares) para poder beneficiar de pagamentos diretos ao abrigo do 
primeiro pilar da PAC na Roménia. No entanto, a ONG facilitou a celebração de acordos que 
permitem que os agricultores ativos aluguem terras aos seus vizinhos, para poderem beneficiar 
dos pagamentos em função da quantidade de terras por si gerida. Além disso, os municípios, 
que são proprietários de baldios utilizados para pastagem e não são elegíveis para beneficiar de 
pagamentos diretos, concordaram em celebrar contratos de arrendamento de longa duração 
com associações pastoris, a fim de poderem candidatar-se a contratos agroambientais. Tal 
permitiu que grandes superfícies de terras fossem abrangidas pelos regimes de gestão apoiados 
pela PAC, evitando o risco de abandono. 

 
Financiamento direcionado para a gestão de prados com vista à conservação de 
determinadas espécies 

As medidas agroambientais podem ser adaptadas às espécies. Neste domínio, a UE tem 
uma longa experiência com um grande número de espécies, incluindo a fauna associada 
aos prados do tipo de habitat 6210. Em Inglaterra, por exemplo, existem experiências 
interessantes em matéria de gestão de prados para espécies de borboletas ameaçadas de 
extinção (ver caixa de texto abaixo). 
 

Programa ambiental de nível superior adaptado à borboleta fritilária-dos-lameiros 
(Euphydryas aurinia) em prados calcários 
 

As populações desta espécie, que praticamente ficaram extintas em grandes regiões da Europa 
devido à perda de prados húmidos e calcários, estabilizaram ou aumentaram em resultado da 
execução de um programa ambiental direcionado em Inglaterra. A presença da espécie nas 
terras baixas calcárias do habitat 6210 é acontecimento recente, associado ao desaparecimento 
de muitos sítios de prados húmidos devido à melhoria da drenagem e da agricultura e à redução 
da pressão de pastoreio, o que permitiu que a vegetação hospedeira se desenvolvesse em 
altitudes de cobertura herbácea mais favoráveis. O programa agroambiental financia opções de 
gestão que criam um mosaico heterogéneo de vegetação de diferentes alturas nos prados 
calcários, utilizando o pastoreio extensivo com gado bovino ou raças tradicionais de cavalos, e o 
corte seletivo e a remoção de matos. O pastoreio de gado bovino e de cavalos é financiado, ao 
contrário do pastoreio tradicional de ovinos utilizado nas terras baixas calcárias, uma vez que os 
bovinos e os cavalos criam uma maior heterogeneidade na cobertura herbácea. 
Fonte: Ellis et al. (2012)  
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Apoio no âmbito da PAC para acrescentar valor aos produtos das explorações 

Muitos agricultores da Rede Natura 2000 e de prados de elevado valor natural têm 
dificuldade em vender os seus produtos porque, frequentemente, são pequenos 
produtores em áreas de difícil acesso onde existem poucos consumidores que possam 
pagar preços elevados. Por outro lado, alguns estão bem localizados, podendo usufruir das 
vantagens da comercialização direta a ecoturistas e a empresas de serviços turísticos, tais 
como hotéis e restaurantes. Em algumas regiões, os agricultores criaram boas ligações 
comerciais diretas com supermercados. As medidas de apoio aos agricultores que 
procuram acrescentar valor aos seus produtos incluem o apoio à criação de grupos de 
produtores, à criação de sistemas de qualidade para os produtos agrícolas e à criação de 
rotulagem e de menções de designação de origem protegida. 
 

Um sistema de rotulagem local a favor dos prados calcários: Altmuehltaler Lamm 

A região Altmuehltal em Bayern (Alemanha) é caracterizada por matos de Juniperus em prados 
calcários. Os rebanhos de ovelhas pastoreados produzem carne de cordeiro e lã de elevada 
qualidade. Os pastores e os proprietários fundiários da cooperativa regional concordaram em 
pastorear, pelo menos, metade das suas ovelhas no interior da reserva natural de Altmuehltal, 
utilizar apenas alimento suplementar produzido localmente e seguir as orientações relativas ao 
bem-estar animal e à densidade de pastoreio e a proibição do uso de pesticidas e fertilizantes. 
É garantido um preço justo aos pastores pelos seus animais e a carne é vendida com o rótulo 
«Altmuehltaler Lamm» a hotéis e talhos locais. 

 

7.2.2 Projetos LIFE 

Vários projetos LIFE desenvolveram medidas destinadas a melhorar o estado de 
conservação do habitat 6210, com incidência na restauração, nas medidas de conservação 
e na sensibilização.  

Na caixa de texto abaixo, são apresentados alguns exemplos de projetos bem-sucedidos 
que permitiram restaurar zonas importantes do habitat 6210.  
 

Projetos LIFE bem-sucedidos na restauração e manutenção do habitat 6210 

Na Irlanda, o projeto AranLIFE (2014-2018), dedicado às ilhas Aran, executou medidas de 
restauração destinadas a melhorar a gestão do pastoreio e testou um sistema de pontuação 
baseado em resultados em campos que contêm os tipos de habitat 6210 e *621025. O projeto 
melhorou o estado de conservação de mais de 700 hectares de um mosaico do habitat 6210 
com lages calcárias (habitat 8240). As ações que permitiram melhorar a gestão dos prados 
consistiram na melhoria do acesso e da gestão do pastoreio mediante o restabelecimento das 
vias de acesso e dos muros de pedra seca, na remoção dos matos invasores e dos fetos-comuns, 
na instalação de infraestruturas para o abastecimento de água aos animais de pastoreio, em 
medidas destinadas a corrigir os desequilíbrios minerais dos animais (pedras minerais para 
lamber, suplementos concentrados ou bolos minerais) e na colaboração com os agricultores 
para aumentar o abastecimento dos animais de pastoreio e registar os períodos de pastoreio e 
a produção de biomassa, a fim de calcular as taxas de pastoreio ideais (McGurn et al., 2018).  

                                                 
25 https://www.aranlife.ie/. 
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Na Polónia, o projeto LIFE LIFE08NAT/PL/000513 permitiu a remoção de arbustos, o pastoreio e 
a restauração através da remoção de solo superficial. Permitiu igualmente testar métodos 
experimentais de conservação em 226 hectares de prados secos (Barańska et al., 2014; ver 
também secção 5.3). O projeto melhorou significativamente a condição de várias centenas de 
hectares de prados de pastoreio, com uma redução da percentagem de espécies expansivas 
(azevém, juncos arenosos e arbustos) (Murawy Life, 2015). Tal significa a restauração de cerca 
de um décimo do habitat de prados calcários (6210) na rede Natura 2000 polaca. O projeto 
também publicou um plano de ação exaustivo para o habitat e orientações para a restauração 
do tipo de habitat 6210 na Polónia. 

Na Eslováquia, foi executado um projeto LIFE no SIC Devínska Kobyla (LIFE10 NAT/SK/080), no 
qual a superfície das comunidades de prados secos tinha sofrido uma redução de 61,1 %, em 
comparação com os níveis de 1949 (Hegedűšová, Senko, 2011). Desde 2015, foram limpos 
58 hectares de prados secos através da remoção mecânica de materiais lenhosos e matos, da 
erradicação da acácia-bastarda e da reintrodução do pastoreio, sobretudo de caprinos, com 
base num plano de restauração debatido com as partes interessadas. O impacto das medidas de 
gestão da restauração foi objeto de monitorização, sobretudo, no biótopo 6210* em diferentes 
fases de sucessão biológica.  

 
O anexo do presente documento contém uma lista de projetos LIFE recentes destinados à 
conservação de prados secos. 

7.2.3 Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e outros fundos da UE 

Alguns Estados-Membros, como a Eslováquia, a Lituânia, a Polónia e a Roménia, 
recorreram a programas do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) para 
oferecer oportunidades de financiamento para a restauração e a gestão dos prados. No 
âmbito do objetivo de cooperação territorial europeia (anteriormente designado como 
Interreg), este fundo oferece igualmente oportunidades de financiamento de projetos 
bilaterais de conservação da rede Natura 2000, o que permitiu financiar a gestão dos 
prados na Hungria. 
 
7.2.4 Outros métodos e instrumentos de apoio ao pastoreio e à pastorícia 

O declínio da pastorícia nas últimas décadas tem-se refletido negativamente em grandes 
superfícies de habitats seminaturais sujeitos a pastoreio. A disponibilidade limitada e o 
elevado custo de pastores competentes é um problema generalizado em muitas zonas de 
baldios utilizados para pastagem, em muitas regiões do sul e do leste da Europa (Garcia-
González, 2008; Pardini e Nori, 2011). 

Em algumas regiões da Irlanda, estão a ser implementadas iniciativas destinadas a 
colmatar a falta de animais de pastoreio em sítios abandonados, por exemplo, rebanhos 
«móveis» de ovinos. Estes rebanhos, frequentemente referidos como «rebanhos 
nómadas», constituem uma forma de restabelecer o pastoreio em sítios abandonados 
durante curtos períodos de tempo, todos os anos. Os rebanhos de ovinos podem ser 
adquiridos pelas autoridades locais responsáveis pela conservação da natureza e depois 
alugados por pastores ou produtores pecuários.  
 
Em França, existem iniciativas das autoridades locais em terrenos comunais, reservas 
naturais e parques naturais regionais para a execução de projetos de pastoreio ecológico, 
tendo em vista a manutenção ou a restauração de habitats de prados (em especial o 
habitat 6210). Estas ações têm sido frequentemente acompanhadas por apoio aos 
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agricultores, a fim de garantir a sustentabilidade do investimento. Por exemplo, o CEN 
(Conservatoire des Espaces Naturels) do Sena-Normandia gere vários sítios em vertentes 
calcárias, onde põe em prática as ações de conservação do habitat 6210. O pastoreio 
extensivo é a principal medida aplicada. Para o efeito, o CEN possui e gere um rebanho de 
animais de diferentes raças (bovinos, cavalos, caprinos e ovinos) que lhe permite efetuar 
uma gestão adequada dos prados calcários. 
 
Na região de Borgonha-Franco-Condado, a câmara agrícola de Haute-Saône executa um 
programa financiado pelo Estado, acompanhado por estruturas de gestão (Conservatoire 
des Espaces Naturels de Franche-Comté) e instituições científicas (Conservatoire 
botanique national de Franche-Comté – Observatoire régional des invertébrés, 
Universidade de Franche-Comté, Universidade da Lorraine, INRA, VetAgro-Sup de 
Clermont-Ferrand), a fim de proporcionar aos agricultores soluções concretas por tipo de 
prado, incluindo os prados secos a muito secos do tipo de habitat 6210 (guia em 
preparação). 
 

7.3 Principais lacunas e dificuldades de financiamento 

Um dos principais desafios para o financiamento do habitat 6210 consiste no 
financiamento das ações de restauração e de outros mecanismos (p. ex., aquisição de gado 
ou acesso a este) necessários para restabelecer a gestão do pastoreio. O programa LIFE (e, 
em alguns casos, os fundos estruturais) constitui a principal fonte de financiamento para 
apoiar a restauração de prados de elevado valor e a reintrodução de práticas agrícolas 
tradicionais. Aparentemente, os recursos financeiros disponíveis a nível nacional para 
promover a conservação deste habitat são limitados, o que torna difícil assegurar a 
continuidade de medidas de gestão recorrentes, tais como o pastoreio, quando terminar 
o financiamento da UE ao abrigo de projetos LIFE. 

Existem igualmente dificuldades para financiar a restauração de prados com recurso a 
fundos dos programas de desenvolvimento rural. Não existe um controlo adequado da 
despesa relativa aos pagamentos agroambientais relacionados com os objetivos de 
conservação da rede Natura 2000. Os programas destinados à promoção e comercialização 
de produtos de prados seminaturais não estão suficientemente desenvolvidos.  

Os regimes de pagamentos compensatórios para os proprietários fundiários em sítios da 
rede Natura 2000, bem como os incentivos (incluindo os incentivos fiscais) não estão 
suficientemente desenvolvidos em muitos países europeus. 

Além disso, a restauração e a manutenção de prados no exterior da rede Natura 2000 
são mais difíceis. É mais fácil obter financiamento para prados situados no interior da 
rede Natura 2000 do que no exterior. Tendo em conta os problemas de conectividade 
entre habitats, a conservação dos prados situados fora da rede deveria merecer maior 
atenção. Os fundos LIFE só estão disponíveis para a restauração de habitats em sítios da 
rede Natura 2000, e não fora destes. 
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7.4 Conclusões e recomendações 

 É necessário garantir a continuidade de uma gestão adequada do habitat 6210 quando 
os fundos com uma duração temporária (como os projetos LIFE) terminarem. 

 Os mecanismos de apoio à agricultura, incluindo as medidas agroambientais, podem 
ser melhor utilizados para financiar a gestão deste habitat.  

 Costuma ser relativamente fácil elaborar projetos de conservação e pedidos de 
financiamento para este tipo de habitat: as necessidades de conservação são 
geralmente claras e as medidas necessárias são bem conhecidas e fáceis de planear; 
os resultados intercalares, decorridos alguns anos, são normalmente visíveis e 
mensuráveis. No entanto, o financiamento de ações preparatórias, tais como estudos, 
cartografia e avaliação do habitat, bem como o financiamento de um sistema de 
monitorização contínua, são mais problemáticos. Contudo, é possível financiar 
medidas de estudo e de monitorização no âmbito de projetos de curto prazo que 
prevejam igualmente uma conservação ativa. 

 É necessário um controlo mais rigoroso da despesa relativa aos pagamentos 
agroambientais e da sua contribuição para os objetivos de conservação do habitat 
6210, tanto nos prados situados no interior da rede Natura 2000 como no exterior. 
Devem ser propostos indicadores adequados para facilitar esse controlo no âmbito da 
política agrícola comum e de outros fundos. 

 É importante que as medidas necessárias para melhorar o estado de conservação deste 
tipo de habitat sejam incluídas nos quadros de ação prioritária dos Estados-Membros 
para o período de financiamento posterior a 2020. 
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ANEXO 
 
Plano de ação para manter e restabelecer, num estado de conservação 
favorável, o tipo de habitat 6210 – Prados secos seminaturais e fácies 
arbustivas em substrato calcário (Festuco-Brometalia) (* importantes 
habitats de orquídeas)  
 

1. Definição do habitat 

1.1 Definição de acordo com o «Manual de Interpretação dos Habitats da União 
Europeia» 

De acordo com o manual de interpretação (CE, 2013), o tipo de habitat 6210 abrange os 
prados secos a semissecos incluídos na classe fitossociológica Festuco-Brometea. 

O habitat é composto por comunidades de vegetais pertencentes a duas ordens da classe 
fitossociológica Festuco-Brometea: os prados estépicos ou subcontinentais (ordem 
Festucetalia valesiacae) e os prados de regiões mais oceânicas ou submediterrânicas 
(ordem Brometalia erecti ou Festuco-Brometalia). Nestes últimos, estabelece-se uma 
distinção entre prados secos primários da aliança Xerobromion e prados semissecos 
secundários (seminaturais) da aliança Mesobromion (ou Bromion) com Bromus erectus. 
Estes últimos são caracterizados pela sua flora rica em orquídeas. O abandono resulta em 
matos termófilos com um estádio intermédio de vegetação termófila de orlas (Trifolio-
Geranietea). 

O tipo de vegetação é considerado um tipo prioritário se for um «importante sítio de 
orquídeas». Estes sítios devem ser interpretados como sítios que são considerados 
importantes com base nos três critérios seguintes:  

a) O sítio abriga uma rica variedade de espécies de orquídeas;  
b) O sítio abriga uma população importante de, pelo menos, uma espécie de orquídeas 
considerada não muito comum no território nacional;  
c) O sítio abriga uma ou várias espécies raras de orquídeas consideradas raras, muito 
raras ou excecionais no território nacional.  

As espécies vegetais características mencionadas no manual de interpretação incluem: 
Adonis vernalis, Anthyllis vulneraria, Arabis hirsuta, Brachypodium pinnatum, Bromus 
erectus, Bromus inermis, Campanula glomerata, Carex caryophyllea, Carlina vulgaris, 
Centaurea scabiosa, Dianthus carthusianorum, Eryngium campestre, Euphorbia 
seguierana, Festuca valesiaca, Fumana procumbens, Globularia elongata, Hippocrepis 
comosa, Koeleria pyramidata, Leontodon hispidus, Medicago sativa ssp. falcata, Ophrys 
apifera, O. insectifera, Orchis mascula, O. militaris, O. morio, O. purpurea, O. ustulata, 
Polygala comosa, Primula veris, Sanguisorba minor, Scabiosa columbaria, Silene otites, 
Stipa capillata, S. joannis, Veronica prostrata, V. teucrium.  

Algumas espécies de invertebrados características deste tipo de habitat são igualmente 
mencionadas no manual de interpretação: Papilio machaon, Iphiclides podalirius 
(Lepidoptera); Libelloides spp., Mantis religiosa (Neuroptera). 
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1.2 Definição do habitat de acordo com o sistema EUNIS 

De acordo com a classificação de habitats do sistema EUNIS (Sistema Europeu de 
Informação sobre a Natureza) (Davies et al., 2004, Schaminée et al., 2012), este tipo de 
habitat (6210) é constituído por dois subtipos bastante distintos, com diferenças em 
termos de distribuição, espécies e problemas de conservação e gestão, o que dificulta a 
sua inclusão num único tipo. Por conseguinte, na lista vermelha de habitats europeus 
(Janssen et al., 2016), estes dois subtipos foram tratados como dois tipos diferentes, 
ambos considerados valiosos: 

E1.2a: Os prados calcários perenes semissecos estão presentes em toda a Europa, desde 
a zona submediterrânica até à zona hemiboreal. São caracterizados pelos seus solos 
semissecos (mesoxéricos) ricos em bases. Este habitat constitui a comunidade vegetal 
mais rica em espécies da Europa. Representa mais de 90 % do habitat 6210 e abrange a 
maioria dos tipos ricos em orquídeas. Devido à imprecisão das definições constantes do 
manual de interpretação, alguns tipos muito semelhantes presentes em determinados 
países foram incluídos noutros habitats prioritários, apesar de pertencerem ao tipo E1.2a 
(como subtipo do tipo 6210) do ponto de vista florístico e ecológico. Trata-se das partes 
mesoxéricas, ricas em bases, do habitat 6270 (países nórdicos), das partes mesoxéricas do 
habitat 6240* (leste da Europa central) e das partes mesoxéricas do habitat 62A0 (região 
da Ilíria). A fim de evitar incoerências entre países, todos os prados basófilos mesoxéricos 
da Europa deveriam ser incluídos no habitat 6210. O tipo E1.2a corresponde à ordem 
Brachypodietalia pinnati, de acordo com a lista de Mucina et al. (2016), mas também 
abrange várias alianças não incluídas nessa lista, nomeadamente a Scorzonerion villosae e 
a Brachypodion phoenicoidis (e outras na Ucrânia e na Rússia). 

E1.1i: Prados calcários rochosos perenes da Europa subatlântica-submediterrânica: estão 
presentes apenas em partes da área de repartição do tipo E1.2a, nomeadamente em 
França, Espanha, Bélgica, oeste de Itália, oeste da Alemanha, oeste da Suíça e sul do 
Reino Unido. A incoerência resulta do facto de, no resto da Europa, os prados basófilos 
xéricos e/ou rochosos não estarem incluídos no habitat 6210, mas sim noutros tipos de 
habitat (6240, 6250, 6190, 62C0, 62A0). O tipo E1.1i representa apenas uma pequena 
parte da superfície do habitat 6210, é menos rico em espécies devido às suas condições 
de sítio mais extremas (mais seco e, frequentemente, mais íngreme), mas também é 
menos propenso à sucessão biológica e à eutrofização. Esta unidade corresponde às 
ordens Brachypodietalia phoenicioidis (excl. Brachypodion phoenicolidis) e Artemisio 
albae-Brometalia erecti na lista de Mucina et al. (2016). 
 
1.3 Definição do habitat com base na lista europeia da vegetação 

Numa lista europeia da vegetação publicada recentemente (Mucina et al., 2016), são 
reconhecidas várias ordens com alianças diferentes na classe Festuco-Brometea. Esta 
classificação florística hierárquica da vegetação da Europa foi efetuada com base na 
compilação e revisão dos sintáxones de nível elevado, que podem ser igualmente 
utilizados para a interpretação uniforme dos tipos de habitats em toda a UE.  

No quadro abaixo, é apresentada uma síntese das ordens e alianças de Festuco-Brometea, 
bem como a sua descrição, com base na lista europeia da vegetação (Mucina et al., 2016). 
O quadro também identifica os tipos de habitat da Diretiva Habitats que são relevantes 



 

136 

para as alianças incluídas em, pelo menos, alguns Estados-Membros. 
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Comunidades de vegetação e tipos de habitat incluídos na classe Festuco-Brometea, 
com base na classificação da vegetação da Europa elaborada por Mucina et al. (2016) 
para as plantas superiores 

Classe: Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Soó, 1947 

Ordem Aliança Anexo I 
Tipos de habitat 

Descrição (copiada de Mucina et 
al., 2016) 

Brachypodietalia 
pinnati Korneck, 1974, 
nom. conserv. propos. 

  Prados mesoxerófitos em solos 
calcários profundos da Europa 

 Bromion erecti Koch, 1926 6210/6210* Prados basófilos mesoxerófitos 
da Europa ocidental e da Europa 
central subatlântica 

 Cirsio-Brachypodion pinnati 
Hadač et Klika em Klika et 
Hadač, 1944 

6210/6210*, 6240* 
p.p., 6260 p.p 

Prados basófilos mesoxerófitos 
das regiões subcontinentais do 
centro e do sudeste da Europa 

 Filipendulo vulgaris-
Helictotrichion pratensis 
Dengler et Löobel 
inDengler et al., 2003 

6270 p.p. (partes 
basófilas secas), 
6210/6210* (no 
norte da 
Alemanha, na 
Dinamarca, etc.) 
6280* 
marginalmente 

Prados basófilos mesoxerófilos 
de «alvar» da Fenoscândia e do 
litoral sul do mar Báltico 

 Gentianello amarellae-
Helictotrichion pratensis 
Royer ex Dengler em 
Mucina et al., 2009 

6210/6210* 
 

Prados basófilos mesoxerófitos 
do noroeste da Europa  

 Polygalo mediterraneae-
Bromion erecti (Biondi et 
al., 2005) Di Pietro em Di 
Pietro et al., 2015 

6210/6210* 
 

Prados secos em solos profundos 
ricos em argila sobre formações 
de flysch desde a cintura de 
colinas até à cintura de 
montanhas de baixa altitude dos 
Apeninos 

 Chrysopogono-Danthonion 
calycinae Kojič, 1959 

6210/6210* 
 

Prados secos em solos profundos 
sobre substratos siliciosos desde 
a cintura de colinas até à cintura 
submontanhosa dos Balcãs 
meridionais e centrais 

Festucetalia valesiacae 
Soo, 1947 

  Estepes e prados estépicos 
rochosos em solos profundos na 
zona de estepes e estepes 
arborizadas da Europa e do 
noroeste da Ásia central 

 Festucion valesiacae Klika, 
1931, nom. conserv. 
propos. 

6240*, 6250*, 
6210 

Prados de festuca estépicos em 
solos calcários profundos da 
Europa central subcontinental, 
da Roménia, da Bulgária e do 
noroeste da Ucrânia 
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 Koelerio-Phleion phleoidis 
Korneck, 1974 

6210/6210*, 
6240*, (2330 p.p.), 
(6120* p.p.) 

Prados silicícolas estépicos das 
regiões subatlântica e 
subcontinental 
da Europa temperada 

 Stipion lessingianae Soó, 
1947 

6240*, 6250* Estepes secas de estipa e de 
festuca em solos profundos da 
Transilvânia, da Moldávia e do 
sudoeste da Ucrânia 

 Artemisio-Kochion Soó, 
1964 

6250* Estepes xerófitas tardiglaciares 
remanescentes em substrato de 
«loesse» da região Panónica 

 Stipo-Poion xerophilae Br.-
Bl. et Richard, 1950 

6210, 6240*, 6190 Prados rochosos estépicos 
xerófitos tardiglaciares de 
festuca e de estipa 
remanescentes dos vales 
profundos intramontanos dos 
Alpes 

Stipo pulcherrimae-
Festucetalia pallentis 
Pop, 1968, nom. 
conserv. propos.  

  Prados estépicos abertos 
xerófilos em substratos rochosos 
calcários e siliciosos pouco 
profundos do centro e do 
sudeste da Europa 

 Alysso-Festucion pallentis 
Moravec em Holub 
et al., 1967 

6190 Prados estépicos xerófilos em 
solos pouco profundos sobre 
rochas siliciosas e ultramáficas, 
bem como sobre calcários 
silúricos do Hercínico 

 Asplenio-Festucion 
pallentis Zolyomi, 1936, 
corr. 
1966 

6190 Prados estépicos rochosos 
xerófilos em solos pouco 
profundos sobre rochas siliciosas 
e ultramáficas dos Alpes 
orientais e nas orlas 
setentrionais da bacia Panónica 

 Bromo pannonici-Festucion 
csikhegyensis Zolyomi, 
1966, corr. Mucina em Di 
Pietro et al., 2015 

6190 Prados estépicos rochosos 
xerófilos em substratos calcários 
das 
orlas setentrionais da bacia 
Panónica e da Podólia ucraniana 

 Chrysopogono-Festucion 
dalmaticae Borhidi, 
1996 

6190 Prados estépicos rochosos 
xerófilos em substratos calcários 
das 
orlas meridionais da bacia 
Panónica 

 Saturejion montanae 
Horvat em Horvat et al., 
1974 

6190 ou 62A0 Prados estépicos rochosos 
xerófilos em substratos calcários 
do norte dos Balcãs 

 Pimpinello-Thymion zygoidi 
Dihoru et Donita, 1970 

62C0 Prados estépicos rochosos 
xerófilos ricos em arbustos anões 
em vertentes calcárias íngremes 
da Dobruja e do nordeste da 
Bulgária 
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 Diantho lumnitzeri-
Seslerion (Soó, 1971) 
Chytrý et Mucina em 
Mucina et Kolbek, 1993 

6190  Prados estépicos xerófilos 
dealpinos remanescentes em 
substratos 
calcário do sudeste da Europa 
central 

 Seslerion rigidae Zolyomi, 
1936 

6190 Prados estépicos xerófilos 
dealpinos remanescentes em 
substratos calcários dos Cárpatos 
orientais 

Brachypodietalia 
phoenicoidis Br.-Bl. ex 
Molinier, 1934  

  Prados estépicos 
submediterrânicos em solos 
mésicos profundos básicos a 
neutros de regiões do sudoeste 
da Europa com elevada 
precipitação 

 Brachypodion phoenicoidis 
Br.-Bl. ex Molinier, 1934 

6210/ 
6210*  

Prados estépicos neutrobasófilos 
submediterrânicos em solos 
mésicos profundos dos litorais da 
Ligúria e do Tirreno 

 Artemisio albae-
Dichanthion ischaemi X. 
Font ex Rivas-Mart. et M.L. 
Lopez em Rivas-Mart. et 
al., 2002 

6210/ 
6210* 

Prados estépicos acidófilos 
submediterrânicos 
submontanhosos e montanhosos 
dos sopés e vales intramontanos 
dos Pirenéus 

 Diplachnion serotinae Br.-
Bl., 1961 

6210/ 
6210* 

Prados estépicos acidófilos 
submediterrânicos 
submontanhosos das orlas 
meridionais insubrianas dos 
Alpes com elevada em 
precipitação 

Artemisio albae-
Brometalia erecti 
Ubaldi ex Dengler et 
Mucina em Mucina et 
al., 2009 

  Prados basófilos xerófitos 
abertos da Europa subatlântica e 
submediterrânica 

 Xerobromion erecti (Br.-Bl. 
et Moor, 1938) 
Zoller, 1954 

6210/ 
6210* 

Prados basófilos mesoxerófitos 
abertos do sudoeste da Europa 
central e de França 

 Festuco-Bromion Barbero 
et Loisel, 1972 

6210/6210* 
  

Prados basófilos mesoxerófitos 
abertos das regiões 
submediterrânicas da Provença e 
da Ligúria 

Scorzoneretalia villosae 
Kovacevic, 1959 

  Pastagens submediterrânicas 
estépicas secas anfiadriáticas das 
regiões pré-alpina, ilírica e 
dinárica 

 Chrysopogono grylli-
Koelerion splendentis 
Horvatic, 1973 

62A0 Prados rochosos 
submediterrânicos ilíricos em 
solos calcários pouco profundos 



 

140 

 Saturejion subspicatae 
Tomic-Stankovic, 1970 

62A0 Prados rochosos calcários 
submediterrânicos dináricos em 
solos pouco profundos 

 Centaurion dichroanthae 
Pignatti, 1952 

62A0 Prados rochosos calcários 
montanhosos submediterrânicos 
pré-alpinos em solos pouco 
profundos 

 Scorzonerion villosae 
Horvatic ex Kovacevic, 
1959 

6210/6210*, mas 
provavelmente 
classificados com 
frequência como 
62A0 

Prados submediterrânicos 
mesoxerófitos pré-alpinos e 
ilíricos em solos profundos e 
parcialmente descalcificados 

 Hippocrepido glaucae-
Stipion austroitalicae Forte 
et Terzi em Forte et al., 
2005 

62A0 Pastagens xéricas 
submediterrânicas em solos 
calcários rochosos da Apúlia (sul 
da Itália) 

Mucina et al. (2016) não reconhecem a aliança endémica italiana, por razões de nomenclatura. Esta 
aliança é amplamente utilizada na rede Natura 2000 italiana e o diagnóstico do habitat 6210 baseia-se 
nas características ecológicas e das espécies desta aliança. 

Ordem Aliança Anexo I 
Tipos de habitat 

Descrição (com base em Biondi 
E., Blasi C., 2015) 

Phleo ambigui-
Brometalia erecti 
Biondi et al. em Biondi 
et al., 2014 

   

 Phleo ambigui-Brometalia 
erecti Biondi et al. em 
Biondi et al., 2012 

6210 Prados secundários xerófilos a 
semimesófilos, das regiões 
(sub)mediterrânica a temperada 
dos Apeninos calcários, com 
condições ótimas nas zonas 
mesotemperadas. 
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2. Descrição dos habitats associados 

Outros tipos de habitat estão associados ou em contacto com o habitat 6210 e podem 
influenciar a sua gestão. Alguns habitats estão associados ou em contacto com o tipo de 
habitat 6210 em termos de dinâmica e de sucessão ecológica ou formam mosaicos de 
habitat. Uma vez que o gradiente das condições ambientais dos prados secos é contínuo, 
a vegetação do habitat 6210 encontra-se frequentemente em transição para outros tipos 
de vegetação, que incluem os seguintes. 
 
2130 * Dunas fixas com vegetação herbácea («dunas cinzentas») 
Existe uma transição para comunidades de Mesobromion nos casos seguintes: prados 
mesófilos antigos de depressões intradunais e dunas interiores (Anthyllido-Thesietum), 
frequentemente em mosaico com comunidades de Salix repens e desenvolvidos, em 
particular, na face oeste das dunas; prados com Himantoglossum hircinum das dunas na 
zona de De Haan (CE, 2013). 

40A0 * Matos peripanónicos subcontinentais  
Presentes em substratos calcários e siliciosos, estes matos formam uma vegetação de tipo 
mosaico com prados estépicos (6210) e elementos de estepe florestal ou plantas dos 
prados panónicos rupícolas (6190), frequentemente ao longo das orlas das florestas (CE, 
2013).  

A demarcação entre o tipo de habitat 6210 e o tipo *40A0 Matos peripanónicos 
subcontinentais é, por vezes, ambígua. O tipo 40A0 aparenta ser uma fase de expansão de 
Prunus fruticosa (cerejeira-das-estepes) após o abandono do pastoreio no habitat 6210.  

5130 Formações de Juniperus communis em charnecas ou prados calcários 
As formações de Juniperus communis em zonas planas ou montanhosas correspondem, 
essencialmente, a uma sucessão fitodinâmica dos pastos calcários mesófilos ou xerófilos, 
em pastoreio ou em pousio, de Festuco-Brometalia (CE, 2013) ou de charneca de Calluna.  

Em alguns casos, é difícil diferenciar o habitat 6210 do habitat 5130 Formações de 
Juniperus communis. Com efeito, o habitat 5130 é um habitat cuja identificação e 
demarcação não é fácil, devido à sua estreita interligação com o habitat 6210 e a uma 
estrutura de vegetação que pode variar desde espécies dispersas em prados calcícolas até 
vegetação arbustiva densa e impenetrável. É importante ter em conta este mosaico de 
habitats e assegurar uma gestão que permita a sua conservação em condições adequadas. 

6110 * Prados rupícolas calcários ou basófilos de Alysso-Sedion albi  
Comunidades abertas e dispersas de substratos rochosos expostos ou rochas soltas, 
dominadas por espécies anuais e suculentas. Estão frequentemente localizadas em 
expansões de outros tipos de habitats, sobretudo do habitat 6210. Nestes casos, os 
habitats não devem ser cartografados como complexos. Em vez disso, os exemplos deste 
tipo de habitat devem ser registados como elementos do habitat mais amplo26. Em 
algumas regiões da Bélgica e da Alemanha, este habitat está estreitamente relacionado 
com associações de Xerobromion e de Mesobromion (CE, 2013). 

                                                 
26 https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-6110.html. 

https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-6110.html
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6120 * Prados calcários de areias xéricas 
Os prados secos e frequentemente abertos em terrenos arenosos mais ou menos cálcicos 
são classificados no tipo de habitat 6120. Os solos arenosos podem ser considerados do 
tipo de habitat 6120 se a areia for calcária, enquanto o tipo de moreia pode ser 
considerado do tipo de habitat 6210 (Pihl et al., 2001), na Dinamarca. 

6230 * Formações herbáceas de Nardus, ricas em espécies, em substratos silicosos das 
zonas montanas (e das zonas submontanas da Europa continental) 
Na Dinamarca, em zonas nas quais o teor de calcário foi total ou parcialmente eliminado 
(pH 6-7), o tipo de comunidade representa uma fase de transição para o tipo de habitat 
6230; nesses casos, a composição de espécies determinará a classificação adequada (Pihl 
et al., 2001). 

6240 * Prados estépicos subpanónicos 
Prados estépicos, dominados por arbustos, caméfitas e espécies perenes da aliança 
Festucion valesiacae e outros sintáxones associados. Estas comunidades xerotérmicas 
desenvolvem-se em vertentes orientadas a sul sobre substrato rochoso e em camadas de 
sedimentação argilosas ou arenosas enriquecidas com saibro (CE, 2013), bem como em 
substrato de «loesse» e solos arenosos profundos em condições climáticas secas estivais. 
A sua origem é em parte natural e em parte antropogénica. Incluem zonas secas, termófilas 
e continentais caracterizadas pela influência de entidades de distribuição mediterrânica-
estépica e ocorrências edáficas e microclimáticas azonais na região biogeográfica 
Continental e, parcialmente, noutras regiões biogeográficas (ver Ssymank, 2013). Pode 
considerar-se que a espécie de referência que os distingue de outros tipos de prados secos 
é a Stipa capillata (Lasen e Wilham, 2004). 

6270 * Prados fenoscandianos de baixa altitude, secos a mesófilos, ricos em espécies 
Este habitat é constituído por prados seminaturais de fisionomia similar, mas com poucas 
ou nenhumas espécies vegetais calcícolas, principalmente nos solos pobres em 
nutrientes sobre gnaisse ou substratos graníticos nos países nórdicos. 

6280 * «Alvar» nórdico e rochas planas calcárias pré-câmbricas 
Existe um problema de distinção entre os habitats 6210 e 6280 * «Alvar» nórdico e rochas 
planas calcárias pré-câmbricas em determinadas regiões, sobretudo no norte da Estónia, 
onde os solos calcários muito finos correspondem ao habitat 6280 *, mas a produtividade 
e a riqueza das espécies da camada de erva correspondem ao habitat 6210. Em alguma 
zonas da Estónia ocidental, a situação inversa também não é rara: a produtividade pode 
ser baixa e algumas espécies muito características apontam para o habitat 6280*, mas não 
existe calcário monolítico nem solo muito fino.  

62A0 Prados secos submediterrânicos orientais (Scorzoneratalia villosae) 
Prados xéricos das zonas submediterrânicas de Trieste, da Ístria e da península dos Balcãs, 
onde coexistem com prados estépicos de Festucetalia valesiacae (6210), que se 
desenvolvem em zonas de menor continentalidade do que estes últimos e incorporam um 
elemento mediterrânico mais importante (CE, 2013). 

6410 Pradarias com Molinia em solos calcários, turfosos e argilo-limosos (Molinion 
caeruleae) 
Em solos intermitentemente húmidos, podem ocorrer transições para o subtipo existente 
em solos alcalinos ou neutros a calcários. Na cordilheira dos Cárpatos, a comunidade de 
Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae rica em espécies é típica devido à presença 
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frequente de espécies com características diagnosticantes de zonas húmidas de Molinion 
e espécies termófilas da classe Festuco-Brometalia (Škodová et al., 2014).  

6510 Prados de feno pobres de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) e 6520 Prados de feno de montanha 

Trata-se de habitats seminaturais cuja manutenção depende da atividade humana. São 
ricos em nutrientes, mésicos, regularmente cortados/ceifados e fertilizados de forma não 
intensiva. Sem a aplicação de fertilizantes e quando o corte é efetuado mais do que uma 
vez por ano, alguns subtipos mais secos deste habitat tendem a evoluir para prados 
Mesobromion (habitat 6210) (Lasen e Wilham, 2004). Frequentemente, a diferenciação 
entre o habitat 6210 e algumas formas do habitat 6510 (com a presença de algumas 
espécies termófilas) não é clara, sobretudo no norte da Polónia e na Estónia, onde o 
habitat está próximo do limite da área de repartição geográfica e a lista de espécies 
termófilas é, por razões climáticas, naturalmente limitada. Em especial, as zonas de prados 
xerotérmicos (6210) invadidas por Arrhenatherus elatius e incorretamente mantidas com 
recurso a um regime de corte/ceifa em vez de pastoreio podem ser difíceis de interpretar. 

7230 Turfeiras baixas alcalinas 
Nas cavidades recentes de formações rochosas nas praias e na orla de pântanos 
calcários, o tipo de comunidade 6210 pode encontrar-se em transição para o tipo de 
habitat 7230 (Pihl et al., 2001). 

8240 * Lages calcárias: é composto por blocos de substrato calcário, que podem formar 
mosaicos com prados calcários. O habitat 6210 pode ser uma parte integrante do tipo de 
habitat complexo 8240. É importante conservar estes mosaicos de habitats, que 
constituem uma paisagem valiosa em algumas regiões da UE. 
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3. Projetos LIFE recentes direcionados para a conservação dos prados secos  

BE LIFE13 NAT/BE/001067 
 

«LIFE Pays Mosan - Connectivity of the Natura 2000 network 
across the Belgian-Dutch borders in the Meuse basin» 

CZ LIFE09/NAT/CZ/000364 
 

«Integrated Protection of Rare Butterfly Species of Non-forest 
Habitats in the Czech Republic and Slovakia» 

CZ LIFE09 NAT/CZ/000363 «LIFE+ Lounské Středohoří Steppes» 

CZ 
LIFE16 NAT/CZ/000001 
 

«CZ-SK SOUTH LIFE - Optimalization of Natura 2000 sites 
management delivery in the South Bohemia Region and the 
territory of South Slovakia» 

DE 
LIFE10 NAT/DE/000007 
 

«KTKK HX - Dry, calcareous habitats in the cultural landscape of 
Höxter» 
 

DE LIFE15 NAT/DE/000290 
 

«LIFE Rhon grassland birds - Hessische Rhn Mountain grasslands, 
rough grazing and their birds» 

DK 
LIFE 08NAT/DK/00465 
 

«Restoring semi-natural habitat types to at total cover of site 
Helnæs» 
 

IE LIFE12 NAT/IE/000995 
 

«LIFE Aran - The sustainable management of the priority terrestrial 
Habitats Directive Annex 1 habitats of the Aran Islands» 

IT LIFE12 NAT/IT/000818 
 

«LIFE Xero-grazing - Semi-natural dry-grassland conservation and 
restoration in Valle Susa through grazing management» 

IT LIFE11/NAT/IT/234 
 

«Praterie - Urgent Actions for the conservation of grasslands and 
pastures in the Gran Sasso and Monti della Laga territory» 

IT LIFE13/NAT/IT/000371 
 

«SUNLIFE» 
 

IT LIFE11/NAT/IT/000044 
and LIFE14 IPE IT 018 

«GESTIRE» e LIFE IP «Gestire 2020» 
 

LT LIFE10 NAT/LT/000117 
 

«Buveinių tvarkymas - Restoration of degrading habitats of 
Community interest in the protected areas of Lithuania» 

LU LIFE13 NAT/LU/000068 
 

Projeto LIFE «Conservation and management of species-rich 
grasslands by local authorities»  

LU LIFE13 NAT/LU/000782 

 
«LIFE Orchis: of calcareous grassland in eastern Luxembourg 2014-
2019» 

LV LIFE16 NAT/LV/000262 
 

«GrassLIFE - Restoring EU priority grasslands and promoting their 
multiple use» 

PL LIFE08 NAT/PL/000513 
 

«XericGrasslandsPL - Conservation and restoration of xerothermic 
grasslands in Poland - theory and practice» 

PL LIFE11 NAT/PL/000432 
 

«Ochrona obszaru PKOG - Protection of valuable natural non-
forest habitats typical of the “Orle Gniazda” Landscape Park» 

SI LIFE14 NAT/SI/000005 
 

«LIFE to grasslands - conservation and management of dry 
grasslands in eastern Slovenia» 

SK LIFE17 NAT/SK/000589 
 

«LIFE SUB-PANNONIC - Conservation of subpannonic dry grassland 
habitats and species» 

 

 

http://www.lifexerograzing.eu/en/home/16-eng.html?start=24
http://www.lifepraterie.it/page.php?id=93
http://www.life-sun.eu/
http://www.life-grassland.info/

