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Pinheiro Bravo
(Pinus pinaster)

Pinheiro Manso
(Pinus pinea)

ESPÉCIES AUTÓCTONES (NATIVAS):

 

     Muitas das vezes a negligência humana é uma

das principais causas de incêndio florestal.

    Assim, todos os cidadãos e visitantes de

Castelo de Paiva deverão assumir e praticar

comportamentos que contribuam para a

diminuição do risco de incêndio.

  De forma a mantermos a nossa bonita flora

devemos adoptar comportamentos responsáveis.

Sobreiro
(Quercus suber)

Carvalho Português
(Quercus Fagina)

Castanheiro Português
(Castanea sativa)

Choupo-branco
(Populus Alba)



Tília
(Tilia platyphyllos)

Ácer
(Acer pseudoplatanus)

ESPÉCIES EXÓTICAS :
 

Em casa, 

Nas zonas arborizadas, parques, jardins e zonas de
piqueniques/merendas,

Na estrada,

 
 
 
 

Cipreste Português
(Cupressus lusitanica)

Plátano Americano
(Platanus occidentalis)

Cipreste Italiano
(Cupressus sempervirens)

ALGUMAS PRÁTICAS RESPONSÁVEIS QUE DEVEMOS ADOPTAR:

               mantenha os fósforos e isqueiros fora do alcance

das crianças e guarde a lenha, combustíveis e outros

produtos inflamáveis num lugar seguro;

                                             não faça fogueiras, não fume e não

deite lixo para o chão, ao invés, guarde-o em sacos ou nos

recipientes para o efeito;

                        não lance pontas de cigarro para fora da viatura,

utilize o cinzeiro do seu carro.

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


Eucalipto
(Eucalyptus globulus)

Acácia Negra
(Acacia decurrens)

ESPÉCIES INVASORAS:

 

Para além disto, mantenha os seus terrenos limpos e

cultivados, promovendo um correto ordenamento 

 florestal. 

Informe-se com as entidades competentes quais os

mecanismos financeiros que poderão apoia-lo na

execução de projetos florestais que fomentem uma

correta gestão do território. 

Reutilize, recicle e faça compostagem! 

Em caso de incêndio, contacte o 112!

Mimosa
(Acacia dealbata)

 
 

a  f l o r e s t a  é  d e  t o d o s !


