
Chorão das Praias
Carpobrotus edulis

Trevo-Azedo
Oxalis pes-caprae

Erva-Gorda
Arctotheca calêndula

Originário da África do Sul; 
subespontânea SW Europa, N África, 
Austrália, Nova Zelândia, EUA  e 
Macaronésia

Oriunda da África do Sul; 
subespontânea na Região 
Mediterrânica e W Europa

Originária da África do Sul; 
naturalizada na Península 
Ibérica

Joina-das-areias  
Ononis ramosíssima

Cardo-marítimo  
Eryngium maritimum

Perpétua-das-areias
Helichrysum italicum

Cordeiro-da-praia 
Otanthus marítimus

Polygonum maritimum

Couve-marinha 
Calystegia soldanela

Estorno 
Ammophila arenaria

Morrião-das-areias    
Anagallis monelli

Luzerna-das-areias  
Medicago marina

Armeria welwitschii

Morganheira-da-praia
Euphorbia paralias

Lírio-das-areias 
Pancratium maritimum

Ganza-da-praia   
Crucianella marítima

Algumas das espécies presentes na zona  
costeira da Lourinhã

Algumas espécies invasoras existentes 
na Lourinhã

Sabia que...
o Feno-das-areias é 
uma das espécies 
mais importantes na 
estabilização do 
ecossistema dunar?

Funciona como o principal agente 
responsável pela fixação das partículas de 
areia. Esta espécie encontra-se ameaçada 
pelos fenómenos erosivos que se verificam 
na Praia da Areia Branca / Foz e na Praia 
do Areal Sul, como  seja o avanço do mar 
ou o aumento no número de banhistas, 
presentes todos os anos. 
Pela sua importância na preparação das 
condições para a formação das dunas   
primárias (principais responsáveis pela 
retenção de areia), a sua preservação 
toma especial relevância. 

A criação de áreas de proteção destas 
zonas permite garantir a germinação e 
o desenvolvimento destas espécies.

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO CORDÃO DUNAR

ESPÉCIES INVASORAS
É considerada invasora qualquer espécie que 
prolifera sem controlo e passa a representar ameaça 
para espécies nativas, desequilibrando a estrutura ou 
o funcionamento de um ecossistema. 

RISCOS ASSOCIADOS
As plantas invasoras apresentam algumas 
características, como o crescimento rápido e  
a facilidade de proliferação, colocando em causa 
a biodiversidade dos ecossistemas, entrando em 
competição com as espécies nativas pela dominância 
do território,  impedindo a coexistência com outras 
espécies.

PRAIA DO AREAL SUL E PRAIA 
DA AREIA BRANCA / FOZ

√ Primeira barreira física eficaz contra o 
avanço do mar, minimizando os impactos 
das catástrofes naturais

√ Sistemas naturais muito eficazes contra a 
erosão das praias, funcionando como 
reservas de areia para alimentação das 
mesmas

√ Evitam invasões de areias, transportadas 
pela ação do vento e do mar, para o interior 
do território, com consequências graves 
para as atividades económicas (agricultura)  
e ocupações urbanas aí estabelecidas

Função das dunas

Co nanciado por:

AJUDE A 
PRESERVAR 
ESTE 
ECOSSISTEMA!

Eruca-marítima   
Cakile marítima

Goiveiro-da-praia 
Malcolmia litórea

A recuperação ambiental do cordão dunar 
e adaptação dos passadiços entre a Praia 
da Areia Branca / Foz e a Praia do Areal Sul, 
pretende facilitar e regular o acesso pedonal, 
com vista à regeneração da vegetação, 
garantindo a   proteção do ecossistema 
costeiro e  contribuindo para a preservação 
do património natural e da zona litoral.

OS PASSADIÇOS SUSPENSOS E AS ESTRUTURAS 
DE  REGENERAÇÃO DUNAR SÃO UMA FORMA 
MUITO EFICAZ DE GARANTIR QUE A DUNA É 
PRESERVADA!


