descobre mais sobre as plantas invasoras

Ficha nº1

O número de espécies de plantas exóticas (ou seja, plantas que vêm de fora) tem crescido
em Portugal nas últimas décadas, sendo que atualmente ultrapassa as 670 espécies. Em
Portugal continental muitas espécies exóticas têm comportamento invasor, estando já
relativamente bem caracterizadas quanto aos locais de origem, datas e razões de
introdução, diversidade taxonómica e habitats onde ocorrem.

Faz a ligação correta:
Exóticas

Espécies que vieram de outras regiões do Mundo,
que apresentam elevada capacidade de expansão
sem ajuda do Homem e que são prejudiciais ao
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Espécies que vieram de outras regiões do Mundo

Assinala no mapa a proveniência de cada uma das espécies seguintes, identificando-as com o número
correto (considera o continente, não o local exato):
1. Austrália (Acacia melanoxylon)

6. Mimosa (Acacia dealbata)

2. Erva-das-pampas (Cortaderia selloana)

7. Pinheirinha (Myriophyllum aquaticum)

3. Espanta-lobos (Ailanthus altissima)

8. Robínia (Robinia pseudoacacia)

4. Háquea-folhas-de-salgueiro (Hakea salicifolia)

9. Sanguinária-do-Japão (Fallopia japonica)

5. Háquea-picante (Hakea sericea)

10. Tintureira (Phytolacca americana)

Contorna os principais motivos pelos quais as 10 espécies que identificaste no mapa anterior foram
introduzidas em Portugal:

Fixação de dunas e taludes
Fins ornamentais
Turismo
Formação de sebes
Controlo da erosão
Acidental
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Indica se as afirmações são verdadeiras (V) ou falsas (F).

A Lista Nacional de Espécies Invasoras está publicada em decreto-lei e inclui as espécies invasoras em
Portugal

Fotografias Invasoras.pt

É permitido deter e cultivar plantas que façam parte da Lista Nacional de Espécies Invasoras

É proibido comercializar espécies que façam parte da Lista Nacional de Espécies Invasoras

Ficha nº1: Esta ficha faz parte de um conjunto de fichas lúdico-pedagógicas sobre o tema “As plantas invasoras no Parque das Serras do Porto”

www.serrasdoporto.pt

