DOZE PASSEIOS PARA DESCOBRIRA
BIODIVERSIDADE DO PAÍS ATÉ OUTUBRO
KjCUHITIUOS
desculpas.

Já alguma vez viu um gato-bravo? Ou passou por si um sapo-corredor? E que tal uma borboleta aricia-de-risca-branca?
Agora não tem mais
Para promover a biodiversidade do nosso país, até Outubro vão ser realizados passeios para ver fauna e flora. Consulte a infografia e vá descobrir-las
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levar uma garrafa
de água, roupa confortável e fazer-se ao caminho. Oficialmente o Ano
Internacional da Biodiversidade acabou com o fim d

3asta

2010, mas os programas para conhecer melhor a riqueza da flora e
da fauna portuguesas nem por
isso. Ontem foi inaugurado o pro grama "11 Caminhos + 1 Percursos na Biodiversidade",
uma ini-

ciativa promovida pelo Tagis Centro de Conservação das Borboletas de Portugal, pelo Museu
Nacional de História Natural e
pelo Centro de Biologia Ambiental, integrada no programa de Comemorações do Centenário da
Universidade de Lisboa, que o
convida a ir conhecer as várias espécies que compõem o ambiente
português. Como? Simplesmente
a caminhar por percursos pré-definidos de norte a sul do País.
Doze Estações da Biodiversidade, localizadas quase todas na
rede Natura2ooo, estarão abertas
para passeios guiados e gratuitos,
todos os fim-de-semana, do mês
de Junho ao de Outubro. Quem
quiser conhecer esta riqueza biológica só tem de aparecer no local
indicado à hora certa (ver infografia) e lá serão encaminhados por
dois investigadores convidados:
um biólogo e um entomólogo.
Cada Estação de Biodiversidade consiste num percurso com o
máximo de três quilómetros onde
se encontram instalados oito painéis informativos com imagens e
comentários sobre plantas e animais comuns. "Cada uma estálocalizada num local de elevada riqueza específica e paisagística, representativa dos habitais característicos da área", explicam os
promotores.

Dom. 3 deJulhu;
09.30-13.00
Carvalhal
2 km

2 CAMINHO DE
CAMPO BENFEITO
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Flora como o sanguinho-de-água ou fauna
como a borboleta nêspe>

ra-ibérica
península)

(endémica na
e o Lagarto-de-

-água são as estrelas
deste caminho que nos
leva por campos agrícolas e pastagens húmidas
na zona de Castro Daire.

4 CAMINHO DE SOUTO DA CASA
A dedaLeira-amarela

e o castanheiro

são as espédeste percurso.
Já na fauna, o melhor é estar à espreita para encontrar a libélula gonfus-gentil ou o gafanhoto-de-ante>

cies de plantas mais emblemáticas

nas-compridas

por entre os matos mediterrânicos.

Sáb.2deJulho;
09.30-13.00
Nascente do Côa
(serra das Mesas)

Ikm

3CAMINHODEFÓIOS

Sã °

JoâodasLampa

Por entre os matos típicos de
serras pedregosas, as borboletas continuam a ser rainhas,
>

5 CAMINHO DO VALE

DE POIOS
pelo meio de
plantas herbáceas em di-

>

Na descida

recção ao bosque no
fundo do vale vai encontrar espécies de borbole-

caso das espécies Lobito e argus.
Da mesma forma aproveite para
conhecer a caLdoneira, pLanta

endémica da Península Ibérica.
Observe o sapo-corredor.

tas, especialmente aurinia
assim
e cupido-do-sul,
como plantas aromáticas,
azevinho, Lacraus ou mor-

cegos-de-ferradura.

Sáb. 8 de Outubro;

10.00-15.00
Ecoteca da Herdade
de Ribeira Abaixo
2 km

11 CAMINHO DA

6 CAMINHO DO VALE
DABESTANÇA
Entre os prados húmidos
e a vegetação beira-rio, tenha
em atenção espécies como a
gilbardeira, borboleta aurinia
e o escaravelho cabra-loura.
Também verá a borboleta ca>

mila, rara em Portugal, lagartos-de-água e ainda sala-

mandras-lusitânicas.

HERDADE DA
RIBEIRA ABAIXO
No montado típico da
serra de GrândoLa, irá
identificar espécies de
flora como o sobreiro e
encontrará fauna como o gato-bravo, sala>

mandras-de-pintas-amarelas e também
borboLetas

castanhas.

1

CAMINHO DE

CARRAZEDO
Aqui vai encontrar uma
comunidade de borboletas
>

muito rica, com cerca de
metade das espécies que
voam em PortugaL.
Destaque para as borboletas aricia-da-risca-branca,
erebia e lucina, muito raras
no País.

8 CAMINHO DO PARQUE
NATUREZADE NOUDAR
> 0 percurso
coincide com o
Trilho do Moinho. Com habi-

íatdominante de bosque de
azinheira, tem como destaque espécies de flora como
o

7 CAMINHO DO MONTE BARATA
> A reserva
possui espécies endémicas da
Península Ibérica por entre o montado de
azibo, como o tamuo. A paisagem é pintada por várias espécies de fLores, como a
vioLeta, e rica em insectos como a borbo-

leta-prateada

e os gafanhotos.

cistus e a aroeira, aLém de

fauna como

a

pavão-noctumo
nhoto-ralo.

borboleta
e o

gafa-

9 CAMINHO DE BARRANCO DOVELHO
No centro da serra do CaLdeirão e por
entre um habitatúe bosque de sobreiro, irá
descobrir espécies emblemáticas da zona,
como rosmaninho-verde
e também várias

>

com especial destaque para a
borboLeta-do-medronheiro.
borboLetas,

12 CAMINHO DO VALE GONÇALINHO
Este vale é conhecido pelas diversas es-

>

pécies de borboletas típicas dos prados.
Na estepe cerealífera irá encontrar esca-

ravelhos-do-esterco
plantas herbáceas.

10 CAMINHO DO PICO
ALTO
> A paisagem
do Pico Alto
está locaLizada entre o litoral e a serra aLgarvia e tem
predominância de solos
calcários. Por entre os
matos mediterrânicos vai
descobrir espécies como a
borboLeta tagis, caudas-de-andorinha, vinha-aLgarvia,
arrudas e também rose-

Ihas-grandes.

e uma variedade de
Coincide parciaLmente

com o Trilho VaLe Gonçalinho-Pereira.

