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Introdução 
Biodiversidade pode definir-se como o conjunto das diferentes formas de vida, de todas as 

origens, que existem no planeta como um todo, ou numa região em particular, incluindo a 

totalidade de grupos de seres vivos e respetivos genes. 

A Biodiversidade é um bem precioso para o equilíbrio dos ecossistemas naturais e reveste-se de 

grande importância económica para o homem, designadamente ao nível das novas necessidades 

na produção alimentar e no tratamento de doenças. 

Existe uma preocupação crescente com as ações humanas que estão a provocar o 

desaparecimento de muitas espécies, num curto espaço de tempo, e que irá resultar numa 

redução drástica da Biodiversidade. 

A redução da Biodiversidade e a consequente extinção de espécies leva a perdas ambientais 

incalculáveis. As espécies estão interligadas nas suas relações por mecanismos naturais com 

funções importantes (ecossistemas), tais como a regulação do clima, a purificação do ar, 

proteção dos solos, controlo de pragas e muitas mais. 

As principais causas para a extinção das espécies são as profundas alterações, ou mesmo a 

destruição, dos habitats promovida pela mão do homem. Estas ações têm-se intensificado com a 

crescente erosão e desertificação dos solos, a ação destrutiva dos incêndios, a poluição das 

águas fluviais e marítimas, a poluição atmosférica e a introdução inconsequente de espécies 

exóticas. Ações como a caça excessiva e a construção de infraestruturas são, igualmente, 

redutoras da Biodiversidade. 

A menor diversidade de espécies conduz a que o planeta Terra, e todos nós, fiquemos mais 

sujeitos a alterações ambientais que se fazem sentir já no nosso dia-a-dia. 

Proclamada a década da Biodiversidade pela Assembleia Geral das Nações Unidas até 2020, esta 

apresenta-se, assim, como uma oportunidade de promoção da educação ambiental, destinada à 

sensibilização e ao desenvolvimento de populações mais conscientes e informadas no que 

concerne à conservação da natureza e da Biodiversidade. 

Nesta ficha dá-se a conhecer uma espécie da fauna portuguesa, o rato-de-Cabrera, espécie 

ameaçada de extinção. Alerta-se para as principais ameaças, sensibilizando e apresentando 

medidas e boas práticas a serem implementadas com o objetivo de assegurar a sua preservação. 

Pretende-se, ainda, que este trabalho tenha utilidade como ferramenta de apoio a atividades 

com os alunos, promovendo a educação ambiental na escola e também no dia-a-dia, nas suas 

casas. 

A Quercus – Associação Nacional de Conservação das Natureza é uma organização Não 

Governamental do Ambiente (ONGA) portuguesa, com 32 anos de existência. É uma Associação 

independente, apartidária, de âmbito nacional, sem fins lucrativos e constituída por cidadão que 

se juntaram em torno do mesmo interesse de Conservação da Natureza e na Defesa do 

Ambiente em geral, numa perspetiva de desenvolvimento sustentado.  

O seu âmbito de ação abrange diversas áreas temáticas da atualidade ambiental, onde também 

se inclui a Educação Ambiental. Em qualquer das áreas de trabalho desenvolvido pelos 18 



 

   

  

  

Núcleos Regionais da Quercus, de Norte a Sul e nas Ilhas também, o tema da Educação 

Ambiental tem permanente intervenção junto da sociedade através do desenvolvimento de 

inúmeras ações dirigidas aos mais variados setores da sociedade e escalões etários. 

Neste sentido, a Quercus prontificou-se a elaborar o presente guia inserido no programa de 

Educação Ambiental promovido pela REN – “Heróis de Toda a Espécie” – com a certeza de que a 

sua colaboração está a dar continuidade à importante tarefa de educar para o ambiente. 

  



 

   

  

  

O rato-de-Cabrera 

Ficha de Identificação do rato-de-Cabrera 

 Reino: Animal 

 Filo: Vertebrados 

 Classe: Mamíferos 

 Família: Muridae 

 Género: Microtus 

 Espécie: Microtus cabrera Thomas, 1906 

O rato-de-Cabrera é o único roedor nativo (endémico) da Península Ibérica e tem exigências 

ecológicas muito particulares – não suporta alterações de temperaturas significativas e falta de 

humidade. Em Portugal pode ser observado em várias zonas isoladas. 

Com, no máximo, cerca de 18 cm de comprimento e 78 gr de peso, esta rato possui pelagem 

áspera e comprida castanho-amarelada.  É uma espécie vulnerável e, por isso, requer uma 

proteção elevada e rigorosa. As principais ameaças que enfrenta são as relacionadas com a 

destruição do seu habitat. 
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Como identificar o rato-de-Cabrera 

O rato-de-Cabrera é o único roedor endémico da Península Ibérica. Os indivíduos têm, até 18cm 

de comprimento, com uma pelagem comprida e áspera, de cor castanho-amarelada no dorso, 

mais clara no ventre. A cabeça é larga com focinho arredondado, olhos pequenos, orelhas e 

cauda curtas. O peso dos ratos-de-Cabrera varia entre os 43 e as 78g. 

 

Ecologia 

Habitat  

O rato-de-Cabrera vive em colónias localizadas em áreas dominadas por ervas verdes altas, com 

bastante humidade no solo, onde se alimenta. Este tipo de cobertura do solo, forma um 

microclima fresco e húmido, mesmo nos meses de verão, do qual estes pequenos mamíferos 

dependem. 

O rato-de-Cabrera tanto pode estar à superfície do solo como em tocas e corredores no subsolo, 

onde se refugia durante as horas de repouso e nos períodos mais críticos do ano. Está 

particularmente ativo de noite, podendo ter alguma atividade diurna também.  

Encontra-se com frequência associado a montados de sobro e a bosques de diversos tipos de 

carvalhos. Também utiliza zonas com matos espinhosos, como os silvados, que podem atuar 

como zonas de refúgio, protegendo-o dos seus predadores. Estes pequenos roedores não 

utilizam solos calcários nem zonas de altitude nas montanhas. 

 

Exemplo de cadeia trófica simplificada com a presença do rato-de-Cabrera 

  



 

   

  

  

Alimentação 

É um animal essencialmente herbívoro, alimentando-se preferencialmente de folhas, caules ou 
sementes de gramíneas. Também pode consumir pequenos invertebrados ocasionalmente. 

Reprodução 

O período de maior atividade reprodutora corresponde ao final da primavera/ início do verão, 

mas podem encontrar-se fêmeas ativas e gestantes durante todo o ano. O ciclo reprodutor deste 

pequeno mamífero parece ser muito influenciado pelas condições climáticas, variando de ano 

para ano, interrompendo em caso de pouca precipitação. O período de gestação é de cerca de 23 

dias e cada fêmea tem entre 4 a 5 crias, pelo menos 2 vezes por ano. Os ninhos tanto podem ser 

à superfície como subterrâneos, em áreas com pouca vegetação. 

 

 

Principais ameaças 

As principais ameaças para o rato-de-Cabrera estão diretamente relacionadas com a sua restrita 
distribuição geográfica, a sua elevada especialização em relação ao habitat e a reduzida 
dimensão das suas populações. Estes fatores, associados às atividades humanas agropastoris 
conferem à espécie uma elevada vulnerabilidade. As alterações ao seu habitat são o maior fator 
de ameaça para esta espécie, sejam elas a destruição, sejam a fragmentação do habitat. O rato-
de-Cabrera é extremamente sensível a qualquer perturbação no ambiente envolvente, tal como: 

 Intensificação das práticas agrícolas e a expansão da superfície cultivada; 

 Destruição da vegetação herbácea e arbustiva; 
 Destruição da vegetação das galerias ripícolas (vegetação ribeirinha); 
 Pastoreio intensivo; 
 Queimadas e fogo. 

 

  

A reter: 

 É uma espécie endémica da Península Ibérica, o único roedor nativo 
 É uma espécie que necessita de condições de habitat muito específicas 

 O rato-de-Cabrera é herbívoro 

 Procuram zonas longe da perturbação humana 

 Vivem tanto à superfície como no subsolo  

 



 

   

  

  

Medidas de Conservação 
As medidas mais importantes para a conservação do rato-de-Cabrera são: 

 Identificar e preservar os locais onde ocorrem as colónias, por forma a evitar a destruição 
da vegetação herbácea e arbustiva; 

 Promover os prados e as pastagens; 
 Elaborar estudos de impacte ambiental antes de intervir nos habitats favoráveis à 

ocorrência desta espécie; 
 Promover estudos direcionados a esta espécie para que exista um maior conhecimento da 

mesma; 
 Incentivar estudos e sensibilizar as populações rurais para a importância ecológica desta 

espécie e da biodiversidade; 

 

Um exemplo Alentejano – Sítio de Monfurado 

Numa iniciativa da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo foram realizadas duas visitas de campo 

com dois grupos de crianças do ensino pré-escolar, para visitar as colónias de rato-de-Cabrera do 

Sítio de Monfurado, que integra a Rede Natura 2000. Estas visitas serviram para aprofundar o tema 

previamente abordado na escola, através da visualização no campo dos indícios de presença desta 

espécie, o tipo de habitat por ela ocupado, o tipo de alimentação e o impacto das ações do homem. 

Com esta atividade pretendeu-se sensibilizar as crianças para a necessidade de proteger um habitat 

fundamental na preservação de uma espécie vulnerável como é o rato-de-Cabrera. 

Para além da visita de campo, as crianças também visitaram o laboratório onde se desenvolvem 
e analisam os estudos comportamentais desta espécie, ao mesmo tempo que só assim foi 
possível a visualização dos animais, tão importante em ações de sensibilização. 

  

A reter: 

 Ameaças: 

 Alterações no habitat 

 Pastoreio intensivo 
 Habitat destruído, por exemplo pelo fogo 

 
 Medidas de conservação: 

 Medidas efetivas de conservação e gestão do habitat 
 Gestão das atividades agro-pastoris 

 Promoção da criação de pastos e prados naturais 

 Formação e sensibilização das populações das áreas de intervenção 

 Estabelecer um Plano de Ação para recuperar a espécie 

 



 

   

  

  

Área de distribuição do rato-de-
Cabrera 
 

  



 

   

  

  

Atividades a realizar em sala de aula 

 

Jogo – raposas e ratos-de-Cabrera 

Neste jogo, os participantes permanecem em silêncio e de sentidos aguçados. 

 Local: 

No exterior, numa zona de floresta ou bosque. 

 Duração: 

Aproximadamente 1 hora. 

 Material: 

Uma venda para os olhos.  

 Objetivos: 

Desenvolver a capacidade de atenção, a acuidade auditiva e melhor controlo de movimentos.  

 Preparação: 

Escolhe-se uma zona da floresta com folhas secas no chão, onde o caminhar faça ruído. 

Os predadores, como as raposas e os linces-ibéricos, precisam de conseguir aproximar-se 

das suas presas sem serem detetados para terem sucesso na caça. Por isso, antes de 

começar o jogo, os participantes aprendem a andar na floresta de forma silenciosa. 

À medida que andam experimentam diversas formas de pousar os pés, até obterem o andar 

o mais silencioso possível. Podem começar por pousar primeiro a ponta do pé ou, pelo 

contrário, o calcanhar e assentar lentamente o pé a partir da sua orla exterior. Também 

terão de encontrar o ritmo que lhes permite andar sem produzirem ruído. 

O professor pergunta que qualidades precisa de ter o rato-de-Cabrera para sobreviver no 

seu território. Provavelmente as crianças responderão “ser muito atento a barulhos e a 

movimentos”. Sim, mas e se uma raposa saltar furtivamente sobre ele? Ela caça muitas 

vezes por emboscada. Nessa altura os participantes poderão dizer que “o rato-de-Cabrera 

sabe que a raposa está perto e se esconde no subsolo para escapar”. E como é que ele sabe 

da raposa? “Porque ele está muito atento e sossegado e consegue ouvir os passos dela a 

aproximar-se”. Está feita a introdução.  

 Descrição: 

Vamos fazer um jogo onde um rato-de-Cabrera fica à escuta duma raposa que o tenta 

emboscar. Os participantes dispõem-se numa roda de 4 a 6 metros de raio e apenas um 

deles – o rato – é posicionado no centro da roda,  de olhos vendados. Todo o grupo 

permanece em silêncio. O professor, que está integrado na roda, aponta para um dos 

participantes, transformando-o em raposa. Esta tenta aproximar-se silenciosamente do rato 

sem que este o ouça. 



 

   

  

  

Quando o rato ouve a raposa, aponta na sua direção, frustrando a oportunidade de o caçar. 

Neste caso, a raposa fica com fome e volta ao círculo. Mas se o rato não se dá conta da 

aproximação da raposa, é porque a caça foi bem-sucedida e o rato-de-Cabrera foi caçado. O 

rato só tem 3 tentativas para chamar a atenção sobre a raposa. Vão-se escolhendo vários 

ratos-de-Cabrera e raposas para dar oportunidade a todos os participantes de jogarem como 

raposas e como ratos. Se um rato consegue muito facilmente perceber à primeira ou 

segunda tentativa que se está a aproximar uma raposa poder-se-á colocar em jogo duas 

raposas em simultâneo.  

 Extensão 

Que forma de caminhar teve melhores resultados? As raposas foram aprendendo com os 

erros dos anteriores. Como é que os alunos se sentiram como raposas? E como ratos-de-

Cabrera? Que emoções surgiram? Ficaram com a audição mais apurada com os olhos 

vendados? Que lições podem tirar deste jogo? Que diferenças existem entre ouvir e escutar 

atentamente? 

A partir de agora, quando ouvirmos um som natural podemos parar e tentar compreender 

antes de agirmos – certamente que o coelho sabe diferenciar entre o som de um rato e 

duma raposa e comportar-se de acordo. 

 

Jogo – coruja-das-torres, rato-de-Cabrera e ervas 

verdes frescas 

 Duração:  

Aproximadamente 30 minutos. 

 Materiais:  

Apito.  

 Local: 

No exterior, no recreio da escola por exemplo. 

 Tipo de atividade:  

Jogo da apanhada, muito dinâmico. 

 Objetivos:  

Compreender a importância dos predadores para o equilíbrio de um ecossistema. 

 Preparação: 

O professor explica que os jogadores representam elementos duma cadeia alimentar – ervas 

verdes, ratos-de-Cabrera e corujas-das-torres. Os ratos-de-Cabrera alimentam-se de sementes 

e de grãos de cereais, e as raposas alimentam-se de ratos-de-Cabrera. Neste jogo, em que a 

fantasia também joga, as ervas verdes também correm para apanhar as corujas-das-torres. 

 



 

   

  

  

 Descrição: 

Formam-se 3 equipas. Os jogadores de cada grupo distinguem-se pelo local onde mantêm 
uma das mãos: as ervas verdes na cintura; os ratos-de-Cabrera no peito; as corujas-das-
torres na cabeça. 

As regras são simples: quando um rato come uma erva verde, esta transforma-se em rato; 
quando um rato é apanhado por uma coruja-das-torres, o rato transforma-se em coruja-das-
torres. As ervas verdes mantêm-se quietas até ao professor bater as palmas, nessa altura as 
ervas podem apanhar as corujas-das-torres, que se transformam em ervas. 

Quando o professor apitar, todos param e vão contar quantas corujas-das-torres, ratos-de-
Cabrera e ervas verdes estão em jogo! 

E repete-se o jogo, sendo que o número de elementos é igual para cada grupo. 

 Extensão: 

Discutem-se os resultados obtidos. O que acontece quando há corujas-das-torres a mais? O 
que acontece quando não há corujas-das-torres. O professor salienta a importância dos 
predadores de topo para a manutenção do equilíbrio do ecossistema, incluindo a vegetação. 

 

  



 

   

  

  

 

Atividade – pegadas com íman  

 Duração:  

Aproximadamente 1 hora; a preparação da pasta de papel demora 1 hora e decorre três dias 

antes da oficina. 

 Tipo de atividade:  

Oficina de trabalhos manuais. 

 Local:  

Na sala de aula. 

 Material: 

Livro/ guia de mamíferos portugueses, ibéricos ou europeus; pasta de papel, tampa de 

esferográfica, espátula, palito, íman, cola universal transparente.  

 Objetivos: 

Apreender as diferentes formas de pegadas consoante os diferentes animais. 

 Preparação: 

O professor explica que uma das formas que os investigadores usam para saber que animais 

existem numa determinada zona é através da procura de indícios indiretos de presença dos 

animais, tais como pegadas. 

Fazer a pasta de papel: 

Material necessário: papel de jornal, água e cola branca. 

Preparação: 1 - Rasgar o papel de jornal em tiras estreitas; 2 - Cortar as tiras em pedacinhos 

pequenos; 3 - Mergulhar os pedacinhos de papel em água durante 24 horas; 4 – Triturar 

com uma batedeira; 5 – Retirar um pouco do excesso de água, acrescentar a cola e amassar 

com as mãos; 6 - Retirar todo o excesso de água; 7 – Amassar com as mãos para que fique 

uma massa homogénea. 

 Descrição: 

Os alunos observam as pegadas do rato-de-Cabrera no livro/guia de mamíferos. Depois de 

estarem familiarizados com a forma da pegada podem dar início ao fabrico dos moldes. 

Fazer uma bola de pasta de papel e espalmá-la. Marcar as pegadas com a tampa da 

esferográfica. Tirar o excesso de pasta com a espátula e desenhar as unhas com o palito. 

Repetir até ter as quatro patas do rato-de-Cabrera. Após esperar 3 dias podem pintar-se e 

por fim colar o íman com a cola universal. 

 Extensão: 

Aplicando a mesma técnica podem fabricar as pegadas de outros roedores, tais como o coelho 

ou ouriço-caixeiro e os alunos podem verificar as diferenças. 

 

  



 

   

  

  

Visita de Estudo ao Sítio do Monfurado 

Sugere-se que, numa primeira fase, se entre em contacto com a Câmara Municipal de 

Montemor-o-Novo para obter informações sobre a melhor forma de visitar o Sítio do 

Monfurado. O ideal será que a visita se efetue com o acompanhamento de um guia ou 

técnico, para que seja feita a abordagem da fauna e flora mais representativas, com enfoque 

no rato-de-Cabrera.  

O contacto com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas também deve ser 

feito, a fim de se averiguar se está a decorrer algum trabalho relacionado com esta espécie, 

designadamente, um Plano de Ação para a recuperação da espécie, ou se existe algum 

programa de educação ambiental pré-definido para visitas escolares guiadas. 

  

Câmara Municipal de Montemor-o-Novo 

Telefone: 266 898 100 

Largo dos Paços do Concelho, 5 | 7050-110 Montemor-o-Novo 

 

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas - ICNF  

Tel.: 213 507 907 

Morada: Avenida da República, 16 |  1050-191 Lisboa 

 

 

 

 

 

  



 

   

  

  

Glossário 
Agricultura de sequeiro – É o cultivo sem irrigação, em regiões onde a precipitação anual é 

inferior a 500 mm. A agricultura de sequeiro depende de técnicas de cultivo específicas, que 

permitem um uso eficaz e eficiente da limitada humidade do solo. A agricultura de sequeiro na 

Europa mediterrânica está sobretudo concentrada no Sul de Portugal e Espanha, centro e sul da 

Itália e Grécia. As culturas mais comuns nestas áreas são os cereais de inverno (trigo e cevada). 

A agricultura de sequeiro depende fortemente de variedades locais e/ou ecótipos que estão bem 

adaptados a estes ambientes específicos e que contribuem significativamente para a manutenção 

da biodiversidade vegetal. 

Agricultura extensiva - É a agricultura praticada em grandes extensões de terra, em geral com 

baixos investimentos em tecnologia e nenhuma especialização, portanto uma baixa produtividade 
por área. Esta opõe-se à agricultura intensiva que é maioritariamente praticada nos países em 
desenvolvimento. 

Autóctone – Termo que significa “nativo” ou “indígena”, usado principalmente para designar 

espécies da flora e da fauna que ocorrem naturalmente numa determinada região. 

Biodiversidade – Variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo a 

totalidade de taxa e respetivos genes. 

Biótopo – Área homogénea do ponto de vista das condições ambientais e dos seres vivos que 

nela vivem. 

Cadeia trófica – Conceito ecológico segundo o qual a sequência dos organismos vivos que 

integram um dado ecossistema se organiza a partir dos produtores primários, como as plantas, 

capazes de utilizar diretamente, por via da fotossíntese, a energia solar. A biomassa assim 

formada é, depois, consumida pelos animais herbívoros e estes pelos carnívoros. Incluem-se, 

também, na cadeia trófica os microrganismos decompositores, capazes de regenerar os 

elementos químicos necessários à nutrição mineral dos vegetais. 

Caducifólia – Árvore que, nas florestas caducifólias, possui folhas que, no outono, caem na 

totalidade e se renovam na primavera.   

Castinçal – Mata de castanheiros bravos, que dão castanhas muito pequenas, não utilizadas na 

alimentação. 

Densidade – Número de indivíduos por unidade de área (espécies terrestres), ou por unidade 

de volume (espécies aéreas ou aquáticas). 

Ecossistema – Unidade integrada de organismos vivos e do meio ambiente numa área em 

particular. 

Endémico – Nativo de uma área biogeográfica e que está restrito a essa região.  

Espontânea, planta – Originária da região ou local onde vive, desenvolvendo-se e propagando-

se sem a ação do homem. 



 

   

  

  

Exótica, Espécie - Que se fixa para além da sua área de distribuição natural, depois de ter sido 

transportada e introduzida pelo homem, ultrapassando as barreiras biogeográficas. O mesmo que 

espécie introduzida. 

Florística – Estudo da composição da vegetação presente numa dada região. 

Fotossíntese – Processo biológico através do qual as plantas e outros seres vivos verdes (por 

ex. algas), expostos à luz, formam moléculas complexas (proteínas, glícidos, lípidos) a partir de 

compostos simples (dióxido de carbono, água, nitratos, etc.). A fotossíntese é o único fenómeno 

natural que tem como consequência o armazenamento da energia do sol sob a forma de 

compostos orgânicos ricos em energia.  

Gramíneas – Ervas anuais ou perenes. Família que inclui plantas de grande valor económico 

como o milho, o arroz, o trigo, a cevada, o centeio, a aveia, o sorgo e a cana-de-açúcar. 

Habitat – Meio definido pelos fatores bióticos e abióticos próprios onde essa espécie ocorre, em 

qualquer das fases do seu ciclo biológico, definindo o território que essa espécie utiliza para 

desenvolver o seu ciclo de vida e onde as suas populações ocorrem naturalmente.  

Infestante, Espécie – Espécie que não é desejada por interferir com objetivos determinados 

pelo homem. Este termo aplica-se, frequentemente, a espécies que causam problemas em 

sistemas agrícolas e, também, a espécies que invadem áreas naturais. 

Invasora, espécie – Espécie que se expande naturalmente, sem a intervenção do homem, em 

habitats naturais ou seminaturais, produzindo alterações significativas na composição, estrutura 

ou processos dos ecossistemas.  

Macro-habitat – Ecossistema de grandes dimensões (exemplo: uma floresta, um oceano).  

Manta morta – Restos orgânicos (folhas, ramos, troncos, etc.) provenientes dos vegetais que 

se depositam no solo e aí são objeto do processo mais ou menos demorado da decomposição. 

Microclima – Área relativamente pequena cujas condições atmosféricas diferem das 

envolventes. Geralmente, os microclimas formam-se quando há barreiras geomorfológicas, ou 

elementos como linhas de água ou vegetação. Também se fala de microclimas urbanos onde 

elementos como as construções ou as emissões poluentes influenciam a temperatura e humidade 

do ar.  

Micro-habitat – Ecossistema de dimensões reduzidas (exemplo: um orifício na casca de uma 

árvore; uma cavidade rochosa imersa no oceano). 

Montado – Os montados são, por definição, sistemas que associam uma utilização florestal do 

solo com outra utilização de natureza agrícola e/ou pastoril. Não são verdadeiras florestas. 

Devido ao seu carater de transição entre as florestas fechadas e os campos abertos, os 

montados conseguem acolher uma grande variedade de seres vivos. Existem dois principais tipos 

de montados, os de sobreiros – montados de sobro – e os de azinheiras – montados de azinho. 

Nativo – Normalmente referente a uma espécie. Que é natural, próprio da região em que vive, ou 

seja, que cresce dentro dos seus limites naturais, incluindo a sua área potencial de dispersão. O 

mesmo que indígena, autóctone ou espontâneo. 

 



 

   

  

  

Paisagem Mediterrânica – A paisagem mediterrânica é, atualmente, constituída por um 

conjunto de diferentes tipos de biótopos: florestas, montados de sobro e azinho, bosques, zonas 

húmidas, matos e matagais e, ainda, algumas áreas mais degradadas e áridas, apenas com 

plantas anuais ou rocha nua. O clima é caracterizado por verões quentes e secos e invernos 

húmidos e frios. Estas condições climatéricas exercem uma influência profunda na vegetação e 

na vida selvagem da região. A região mediterrânica possui uma biodiversidade muito rica e, 

também, um grande número de espécies que não existem em nenhum outro lugar do mundo. 

Esta região é considerada um dos principais “hotspots” de biodiversidade do planeta, dada a 

enorme diversidade de espécies que aí ocorrem. 

Perene – Planta que vive três anos ou mais. 

População – Conjunto de indivíduos da mesma espécie. 

Queimada – Fogo induzido pelo homem, em regra durante o final do inverno, com o objetivo de 

queimar os matos e as florestas, para que no seu lugar se desenvolvam os prados, mais 

favoráveis à alimentação do gado. 

Regeneração natural – Renovação natural da floresta com base nas plantas germinadas a 

partir de sementes provenientes das árvores adultas do próprio local. 

Reliquiais, comunidades ou espécies – Comunidades que registaram grandes expansões no 

passado, com extensas áreas de distribuição mas que, por alterações no seu habitat 

(normalmente climáticas), ficaram reduzidas a pequenas “bolsas” isoladas que exigem, em regra, 

grande esforço de proteção.  

Ripícola – Habitat e respetivas comunidades vegetais de zonas marginais de linhas ou lençóis de 

água (rios, ribeiras e lagos), cujas fronteiras são normalmente difíceis de definir. 

Taxa = plural de Taxon – Grupo de seres vivos com caraterísticas semelhantes, podendo o 

agrupamento ser feito a vários níveis (espécies, família, ordens, etc.).  



 

   

  

  

Websites consultados e de interesse 
 ALDEIA  

http://www.aldeia.org  

 ASPEA – Associação Portuguesa de Educação Ambiental 

http://aspea.org  

 Aves de Portugal 

http://www.avesdeportugal.info 

 BioDiversity4ALL 

http://www.biodiversity4all.org 

 CEAI – Centro de Estudos da Avifauna Ibérica  

http://www.ceai.pt 

 CIBIO – Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos  

http://cibio.up.pt 

 ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 

http://icnf.pt     

 Infopédia, Dicionários Porto Editora  

http://www.infopedia.pt  

 IUCN – International Union for Conservation of Nature  

http://iucn.org 

 LIFE Antídoto  

http://lifeantidoto.it 

 Life Estepárias  

http://www.lifeesteparias.lpn.pt  

 LPN – Liga para a Proteção da Natureza 

http://www.lpn.pt 

 NATURLINK  

http://naturlink.pt 

 Programa Antidoto 

http://antidoto.portugal.org/portal   

http://www.biodiversity4all.org/
http://www.ceai.pt/
http://cibio.up.pt/
http://icnf.pt/
http://www.infopedia.pt/
http://iucn.org/
http://lifeantidoto.it/
http://www.lifeesteparias.lpn.pt/
http://www.lpn.pt/
http://antidoto.portugal.org/portal


 

   

  

  

 QUERCUS – Associação Nacional de Conservação da Natureza 

http://quercus.pt     

 SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves 

http://www.spea.pt 

 Wikipédia  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alecrim 

 WWF – World Wildlife Foundation Portugal  

http://www.wwf.pt/ 

 

  

http://quercus.pt/
http://www.spea.pt/
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Nota do autor: 

As imagens utilizadas servem apenas fins ilustrativos, não tendo o autor do texto direitos sobre as 

mesmas. 

 

 

 


