Parque Natural Sintra-Cascais

Plantas em guerra
Plantas Exóticas invadem Parque Natural de Sintra-Cascais
O Parque Natural de Sintra-Cascais depara-se com a problemática das
espécies exóticas invasoras, à semelhança de todo o país
O Parque Natural de Sintra-Cascais
defronta-se com a extinção de algumas
O PNS-C e as medidas de controle
espécies de flora e fauna, devido à expansão
O PNS-C pretende avançar brevemente
de espécies exóticas invasoras.
com um projecto de controle de espécies
As espécies exóticas são todas aquelas que
exóticas, que terá uma duração de 12 anos,
se estabelecem pela mão do Homem para um
distribuídos por três fases de 4
território
em
que
estavam
anos cada. Na primeira fase as
originalmente ausentes.
espécies
consideradas
de
Mais tarde, estas espécies
intervenção prioritárias são as
adquirem a capacidade de competir
pertencentes ao género acácia e
e, frequentemente substituir, outras
pitosporo. Numa segunda e
espécies nos seus habitats naturais,
terceira fases o controle será
adaptando-se aos novos ambientes
alargado a outras espécies.
distribuindo-se rapidamente para
O parque foi criado em
além dos locais onde foram
Março de 1994 pelo Decreto
introduzidas e passando a interferir
Regulamentar
nº8/94,
por
com o desenvolvimento natural das
reclassificação
do
anterior
comunidades invadidas, tornandose espécies exóticas invasoras.
estatuto de Área de paisagem
Acácia-austrália
O exemplo de maior número
Protegida de Sintra Cascais,
destas espécies no PNS-C são a acácia, o
abrangendo
uma área correspondente a
pitosporo e o chorão. A acácia, mais
faixa litoral que se estende desde a
especificamente, sendo a principal espécie
cidadela de Cascais até à foz do Rio
exótica invasora, teve origem na Austrália e
Falcão, à Serra de Sintra e á área agrícola
na África do Sul. Esta espécie fixa o azoto
para norte de Várzea de Colares.
atmosférico alterando a disponibilidade deste
O Parque Natural tem como principal
no solo, afectando assim o desenvolvimento
objectivo salvaguardar os recursos naturais
de outras espécies. Esta espécie produz um
e paisagísticos, nomeadamente no que diz
elevado número de sementes muito
respeito aos seus aspectos florísticos e
resistentes, sendo a sua germinação
faunísticos.
estimulada pelo fogo.
Carina Rodrigues
Marta Gaspar
Letícia Gonçalves
Andreia Santos
Carlos Correia
Joana Silva
Marta Quadros
Guido Teles
Pedro Carranço
Nelson Gomes
Ivone Anacleto

