Os anfíbios chegam à Mata da Machada

"Anfíbios: Uma pata na água, outra na terra" em exposição
de 23 de abril a 30 junho
De 23 de abril a 30 junho, o Centro de Educação Ambiental (CEA) da Mata da
Machada, no Barreiro, vai receber a Exposição "Anfíbios: Uma pata na água,
outra na terra". A Sessão de Inauguração realiza-se dia 23 de abril, das 14h00
às 15h00, com uma visita guiada à mostra.
Pela primeira vez nesta área geográfica, a Exposição pretende dar a conhecer a vida
misteriosa de rãs, sapos, tritões e salamandras, de forma a sensibilizar a população
para a sua importância ecológica e conservação, e assim melhorar a imagem pública
destes animais tradicionalmente associados a crenças e mitos infundados.
Os visitantes podem encontrar algumas espécies nativas em diferentes aquaterrários
que recriam os seus habitats naturais, elementos multimédia, painéis informativos,
jogos eletrónicos que permitem conhecer de uma forma lúdica e interativa as principais
particularidades, diversidade, beleza e ameaças deste fascinante grupo de animais.

“Reserva o Sábado” – “Borboletas e outros insetos” a 7 de maio
“Borboletas e outros insetos” é o título da próxima “Reserva o Sábado”,
agendada para 7 de maio, das 9h00 às 13h00. As inscrições, gratuitas mas
sujeitas a marcação prévia, deverão ser feitas através da Linha Verde 800 912
070 (gratuita).
Apesar de tímida, a primavera chegou à Mata da Machada, e as borboletas começam a
encher de colorido a paisagem.
Em maio, a Reserva o Sábado mostra-lhe não só as diversas espécies de borboletas
como outros insetos que existam na Reserva Natural Local, revelando a riqueza de
invertebrados presente neste espaço verde. Desde uma verdadeira caça à borboleta de
rede entomológica na mão, irão ainda ser coletados alguns outros insetos para que os
participantes possam ver e tocar melhor nestes animais e, de certa forma, desmistificar
e diminuir a possível imagem negativa que normalmente possuem.
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