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Núcleo Regional de Aveiro da Quercus – Associação Nacional de

Conservação da Natureza

Ação de controlo de espécies invasoras na Pateira

Nos últimos anos, a Pateira de Fermentelos tornou-se um dos locais de observação
de aves mais visitados da zona centro do país, assumindo hoje um papel estratégico
do  ponto  de  vista  paisagístico,  turístico  e  ecológico  da  região,  sendo  possível
observar espécies com elevado estatuto de conservação e proteção. 

No entanto, na área envolvente da Pateira tem-se assistido à expansão, propositada
ou inadvertida, de espécies com características invasoras, o que conduziu a uma
degradação generalizada das formações espontâneas antes existentes, pondo em
causa a biodiversidade.

A Acácia e a Erva-das-pampas estão a tornar-se uma preocupante praga vegetal.
Estas espécies encontram na nossa região condições muito favoráveis, pois não tem
predadores  naturais  e  tem  vantagens  competitivas  relativamente  às  espécies
nativas. A sua disseminação, especialmente ao longo das estradas, tem alterado a
própria paisagem e atingindo um nível deveras preocupante. Tal como se previa, as
áreas  antes  já  afetadas  pela  presença  da  vegetação  invasora  sofreram  um
incremento  da  sua  densidade  e  da  sua  distribuição,  piorando  ainda  mais  o
panorama. 

É neste contexto que a Quercus e a Câmara Municipal de Águeda realizaram uma
ação  de  controlo  de  Erva-das-pampas,  no  âmbito  da  Semana  Nacional  sobre
Espécies  Invasoras,  pois  sem  uma  ação  concertada  contra  a  propagação
descontrolada  desta  planta  invasora,  os  custos  ambientais  e  económicos  serão
enormes e os danos irreversíveis.

Aos cidadãos pede-se que assinalem a presença destas espécies e comuniquem à
Quercus através do contacto telefónico 966551372, de modo a localizar os focos de
propagação para que se possa estancar a sua expansão descontrolada. A Quercus
disponibiliza gratuitamente apoio a todos os proprietários que detetem as plantas,
bem  como assegurar  o  acompanhamento  técnico  e  a  monitorização  das  ações
desenvolvidas.  
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