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Introdução

Materiais e Métodos

O Porto Santo e os seus ilhéus, apesar de possuírem uma grande proximidade
florística às restantes ilhas da Madeira, apresentam espécies vegetais e tipos de
vegetação únicos devido às suas características climáticas e edáficas, mas também
devido ao seu isolamento oceânico. É neste contexto de endemismo que os ilhéus do
Porto Santo assumem‐se como locais privilegiados de conservação da flora e
vegetação típica das zonas de baixa altitude do Porto Santo, quer pela sua área
reduzida e de mais fácil gestão, quer pelo seu isolamento em relação às áreas de
forte pressão humana.

0 Ilhéu de Cima foi visitado durante os meses de Outubro e Novembro de 2010 no
âmbito do projecto Life Ilhéus do Porto Santo, LIFE09NAT/PT/000041, liderado pelo
SPNM. Estas visitas tiveram como objectivo efectuar uma inventariação preliminar
da flora vascular e avascular (briófitos e líquenes) e da vegetação presente no
referido ilhéu. A informação servirá de linha de base para avaliar os efeitos da
implementação das acções concretas de conservação previstas no projecto referido.
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Figura 1. Flora vascular e avascular presente no Ilhéu de Cima, Porto Santo.
a, Crithmum maritimum
b, Patamar rochoso com população de Euphorbia piscatoria
c, Carlina salicifolia
d, Sedum sp
e, Mancha de vegetação dominada por Artemisia argentea e Euphorbia piscatoria

f, Mancha dominada por Phagnalon lowei e presença de Artemisia argentea
g, Rocha coberta por líquenes
h, Rochas cobertas de líquenes, com destaque para o género Xantoria
i, Echium sp.
j, Rochas cobertas de líquenes, com destaque para os géneros Xantoria e Roccella

Resultados e Discussão
A flora do ilhéu de Cima encontra‐se distribuída e organizada em manchas de vegetação, cuja distribuição, composição, frequência e dominância de espécies, sendo fortemente
influenciada por factores edafoclimáticos e geofísicos, embora a presença de coelhos deverá ter alguma influência na distribuição, grau de frequência e cobertura de cada espécie.

NOVAS ESPÉCIES
A inventariação preliminar da flora vascular e da vegetação (Tabela 1) detectou 9 espécies de plantas que não estavam referidas para o Ilhéu de Cima.
Entre estas espécies novas para o Ilhéu de Cima destaca‐se o taxon Monizia edulis Lowe, endémico da Madeira, e referido pela primeira vez para o Porto Santo. E, uma nova espécie
de Sonchus arborescente, a qual já se encontra a ser estudada do ponto de vista taxonómico, e deverá ser‐lhe‐á atribuído o nome de Sonchus vieiroi, em homenagem ao Eng.º Rui
Vieira, botânico e fundador do Jardim Botânico da Madeira
A inventariação da flora avascular detectou 4 novas espécies de briófitos para este ilhéu que não estão referidas na bibliografia. Das 2 espécies referidas na literatura, Tortella
flavovirens foi confirmada, não tido sido observada a espécie Bryum argenteum (tabela 2). Aumenta para seis as espécies do catálogo brioflorístico do Ilhéu de Cima. No que se
refere aos líquenes, a identificação encontra‐se a ser efectuada por especialistas.
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