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Tipo F Flora 

Num/espécie 10 Narcissus triandrus 

Obra/Emp CV09.DA Daivões – Acesso C22 

Detalhe Construção de acesso C22 

Data 09/03/2016 

 

DESCRIÇÃO DA ATUAÇÃO  

Previamente aos trabalhos de construção do acesso C22, realizaram-se prospeções nas áreas de afeção direta em busca de flora protegida, 
identificando-se várias populações de Narcissus triandrus. Como medida minimizadora estabeleceu-se a transladação de exemplares que poderiam 
ser afetados pelas obras.  
Antes da transladação, nos dias 1 e 2 de março de 2016, foram vedadas todas as zonas com presença desta espécie, para a sua posterior 
trasladação a realizar durante os dias 8 e 9 de março de 2016. A transladação realizou-se através da extração de cada narciso da terra, realizado 
cuidadosamente, assegurando a integridade das raízes e bulbos, mantendo um pouco de substrato como forma de proteção. Para evitar a perda de 
substrato durante transladação, envolveu-se cada exemplar separadamente em papel periódico e colocaram-se em recipientes de plástico. 
Antes da transladação, selecionou-se uma zona de destino, localizada fora da zona de afeção da obra e dentro das parcelas de propriedade da 
IBERDROLA, com uma superfície suficiente e com condições ambientais propícias para o crescimento dos narcisos. Procurou-se também, que esta 
se encontrasse sem espécies invasoras e com alternância entre zonas de clareiras e de sombras. O elemento crucial para considerar este terreno 
como ótimo foi identificar a presença de outros exemplares de Narcissus triandrus subsp. triandrus. 
Cada exemplar foi vedado com uma fita de cor amarela para facilitar a visualização na zona de instalação. Finalmente humedeceu-se o substrato e 
cobriu-se a base da planta com a folhagem existente na zona. 
No total ao longo das duas jornadas de trabalho, transplantou-se um total de 30 exemplares de Narcissus triandrus subsp. triandrus, 25 procedentes 
da zona A e 5 da zona B, cada exemplar foi vedado com uma fita de cor amarela para facilitar a visualização na zona de instalação. 
DADOS GERAIS DA PARCELA  AFETADA 

PARCELA INICIAL: MUNICIPIO/FREGUESIA  Ribeira de Pena / Ribeira de Pena 

COORD X,Y (DATUM 73) 
22443 / 206067 

22592 / 206096 
COORD X,Y (ETRS 89) 

594758 / 4597510 

594907 / 4597540 

SITUAÇÃO INICIAL 
Área com presença de populações de Narcissus triandrus subsp. triandrus, que serão afetadas 

pelas obra. 

SUPERFICIE / EXTENSÃO AFETADA 5600 m². 

PARCELA DE DESTINO 

Situada nas proximidades das parcelas de origem, dentro de uma área propriedade da 

IBERDROLA. Apresenta exemplares de Narcissus triandrus subsp. triandrus., e condições 

ambientais propícias para o crescimento desta especie. 

COORD X,Y (DATUM 73) 22968 / 206128 COORD X,Y (ETRS 89) 594907 / 4597540 

SITUAÇÃO FINAL 
Parcela com populações de Narcissus triandrus subsp. triandrus que foram reforçadas e 

melhoradas com exemplares transladados desde zonas próximas. 

MONITORIZAÇÃO 

Será acompanhada a situação da parcela com o tempo e o decorrer das obras. 
 
OUTRAS AÇÕESES DE COMPENSAÇÃO/ MINIMIZAÇÃO / MONITO RIZAÇÃO ASSOCIADAS 

Permanência da vedação protetora  

OBSERVAÇÕES 

 

 

IMAGENS 

   

Figura 1. Situação inicial  (parcela inicial) / localização inicial 
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Figura 2: Situação final / Localização final 

   

   

 

   

   

 

Figura 3: Detalhes da atuação 

 


