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A Mata Nacional da Machada recebe, no sábado, dia 21 de

março, entre as 9h00 e as 12h30, uma ação de voluntariado que visa o controlo de invasoras. Esta ação acontece,

propositadamente, no Dia da Árvore, que se assinala anualmente a 21 de março, dia em que, por excelência, se apela

à consciencialização de todos em prol da defesa da floresta.

Sendo que uma das principais ameaças à floresta autóctone são as espécies invasoras, a melhor forma de a

proteger é exatamente eliminar essas espécies invasoras.

Assim, o Centro de Educação Ambiental (CEA) da Mata da Machada e Sapal do Coina, da Câmara Municipal do

Barreiro convida a população a participar na preservação da Reserva Natural Local do Concelho, numa ação de

voluntariado que tem por objetivo o controlo das acácias e do chorão-da-praia, espécies exóticas invasoras que

colocam em perigo espécies autóctones como o sobreiro ou a rara Euphorbia uliginosa.

Esta ação de voluntariado insere-se no projeto Biodiscoveries.
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