
Estorno
European beach grass

(Ammophila arenaria)

Curiosidades / Fun facts

Espécie muito importante na fixação das dunas primárias, dado as suas longas raízes
e capacidade de regeneração.
Very important species for dune fixation, due its long roots and regeneration ability.

Descrição / Description

É uma gramínea que se desenvolve por rizomas. As folhas são enroladas e rígidas. A
inflorescência tem espiguetas com uma só flor.
It is a grass that develops by rhizomes. The leafs are curled and stiff. The
inflorescence has spikelets with a single flower.

50 a 150 cm
Floração de Abril a Junho
Flowering from April to June



Ecologia / Ecology

Estado de conservação / Conservation Status

Não avaliado (NE)
Not evaluated (NE)

Encontra-se em dunas e areias litorais, frequentemente em cristas dunares e
dominando a duna primária. O soterramento, a que muitas vezes está sujeita,
estimula o seu crescimento e até evita o envelhecimento prematuro das folhas,
que estão enroladas para não perderem água.
It is found in dunes and coastal sands, often on dune ridges and dominating the
primary dune. Burial, to which it is often subjected, stimulates its growth and even
prevents premature aging of the leaves, which are rolled up so as not to lose water.
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