Ficha nº7

descobre mais sobre as plantas invasoras

A plataforma invasoras.pt criou perfis completos das espécies de plantas consideradas
invasoras no território nacional e fornece ferramentas e informação que se pretendem úteis
para quem lida com este problema, sejam gestores de áreas com problemas de invasão,
membros da comunidade científica ou outros interessados pelo tema.
Disponibilizam também materiais de apoio para atividades de educação ambiental, para
professores e grupos informais de ação.
Vai até ao site e procura completar adequadamente esta ficha!

Identifica abaixo se as afirmações são verdadeiras (V) ou falsas (F).

Plantas invasoras são plantas não-nativas que provocam impactes ambientais e
económicos negativos.
Muitas das plantas que nos rodeiam foram trazidas do seu habitat natural pelo
que são denominadas de nativas.
Algumas espécies exóticas coexistem com as espécies nativas de forma
equilibrada, mas outras há que se desenvolvem muito rapidamente e
escapam ao controlo do Homem, tornando-se nocivas – estas são designadas
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As espécies exóticas que atualmente revelam comportamento invasor em
Portugal têm origem nas mais variadas regiões do Mundo.
Algumas das nossas espécies nativas também foram transportadas
para outras regiões e, aí chegadas, tornaram-se invasoras.
Algumas espécies invasoras são pirófitas, ou seja, adaptadas e
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favorecidas pelo fogo, o que é particularmente grave na região
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em que vivemos.
Todas as plantas exóticas são invasoras.
Não é possível uma espécie demorar muitos anos até se adaptar
e revelar comportamento invasor.
No local onde são invasoras, estas espécies têm sempre vários
inimigos naturais.
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Completa com as palavras abaixo a legenda do gráfico:
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Vai até ao site das Invasoras (www.invasoras.pt/pt/mapeamento) e verifica se perto da tua escola ou da tua
casa estão registadas espécies de plantas invasoras. Faz uma pesquisa sobre as mesmas e apresenta-a aos
teus colegas.

Se fizeste um avistamento de uma planta
invasora regista-a na plataforma e ajuda a
mapear as invasoras presentes no nosso país.

Fotografias Invasoras.pt

Podes fazer o registo no site invasoras.pt ou
utilizando a app disponível para Android
(Plantas invasoras) e iOS (Plantas invasoras
em Portugal).

Ficha nº7: 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

