Relatório de monitorização de invasoras
Noor de Kuyper, a estudante belga de Agro e Biotecnologia,da University College Ghent (UCG) que desenvolveu o seu
estágio académico no Projeto Biodiscoveries, deixou-nos um relatório de monitorização da remoção de invasoras nos
talhões já trabalhados no âmbito do projeto Biodiscoveries.
Este relatório descreve o ponto de situação em termos de avaliação em fevereiro e março de 2016; um resumo
temporária do trabalho de remoção d einvasoras e da avaliação global de 46 parcelas.
Essa avaliação tem uma descrição de cada parcela e é mostrado em uma visão geral de um mapa. Cada parcela é
avaliada como tendo uma forte evolução, uma evolução média, uma pequena evolução ou nenhuma evolução.
Consulte aqui o relatório.

Reserva o Verão em Família - Atividades
A preservação da biodiversidade é uma das preocupações do projeto Biodiscoveries, e foi neste âmbito que algumas
das ações da Agenda de Atividades "Reserva o Verão em Família" foram dedicadas à sensibilização ambiental do
público, numa tentativa de alerta para a importância do controlo das invasoras na Mata da Machada, de forma a
proteger a floresta autóctone.
Sons e cores das aves da Mata, Passeio botânico e Construção de caixas-abrigo para morcegos foram as atividades
até agora realizadas por adultos e crianças, no Ambito desta Agenda.
No dia 23 de julho será ainda possível participar na ação A que sabem as flores? Para mais informações, contacte a
Linha Verde (gratuita): 800 912 070

Biodiscoveries completa 2 anos de trabalhos
O Projeto Biodiscoveries assinalou, a 1 de julho, o seu segundo ano.
Ao longo deste tempo, muitas foram as ações realizadas e pessoas envolvidas na preservação dos valores naturais da
Mata da Machada e do Sapal do Rio Coina, sendo já visiveis algumas áreas com acácias mortas e outras em que o
chorão-da-praia foi arrancado com sucesso.
Em 2 anos de trabalho, chegamos a estes resultados:







Área total com intervenção: 154,78 ha
N.º de talhões atribuídos: 92
Total de voluntários envolvidos: 1545
Iniciativas de sensibilização do público: 17
Número de participantes nas iniciativas: 466

Saiba mais em www.lifebiodiscoveries.pt

Participe neste Projeto! Junte-se a nós aqui.
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