




Os Bochechas fazem uma excursão pela margem do rio. Vão pelos
trilhos da bosque ribeirinho, que é o que cresce nas margens.

À medida que vão passando, querem ver os animais e as plantas
que vivem no rio e à volta dele. Se tiverem sorte, porque os animais
são muito esquivos e escondem-se.
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Os rios nascem nas montanhas, descem rapidamente para os
vales e continuam mais devagar até desaguarem no mar.
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O rio, o bosque ribeirinho e o espaço que inunda o rio nas cheias
formam um corredor fluvial.

RIO
ESPAÇO QUE INUNDA O

RIO NAS CHEIAS

O BOSQUE RIBEIRINHO É O QUE
CRESCE AO LONGO DO RIO
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As árvores que mais abundam nos rios portugueses, galegos e
asturianos são: salgueiros, amieiros, freixos, bétulas e carvalhos.

Para distinguir umas árvores das outras, podemos observar as
folhas porque são de diferentes formas.

AMIEIRO

CARVALHO

FREIXO

SALGUEIRO

BÉTULA
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Dentro e à volta dos rios, vivem
muitíssimos animais: peixes,
répteis, anfíbios, aves, insetos e
mamíferos. Alguns vivem sempre
no rio e outros aproximam-se dele
para beber, alimentar-se ou
encontrar refúgio.

As lontras, os guarda-rios, os
merlos aquáticos, as libélulas, as
salamandras-comuns, as
salamandras-lusitânicas, as trutas
e os morcegos são habitantes
habituais dos rios portugueses,
galegos e asturianos.

GUARDA-RIOS
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SALAMANDRA-
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SALAMANDRA-
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Nas bosques ribeirinhos, por vezes, crescem plantas invasoras,
como as crocosmias.

As crocosmias não são plantas próprias dos nossos bosques
ribeirinhos. Pode chegar a eles procedentes de algum jardim.

A semente de uma planta
invasora que tivermos no
jardim vai pelo ar e pode
germinar junto ao rio.

SEMENTE



As plantas exóticas são espécies
que foram introduzidas pelos
humanos nos corredores fluviais e
que podem tornar-se invasoras.
Agora, ameaçam as plantas e os
animais que viveram lá desde
sempre.

Os eucaliptos, a erva-das-pampas
dos Pampas, as mimosas ou as
crocosmias são algumas dessas
plantas exóticas.
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MIMOSA
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Também há animais invasores, como esta tartaruga-da-Flórida.
É muito bonita, mas é um perigoso invasor.

Estas tartarugas não são animais próprios dos rios portugueses,
galegos e asturianos. Podem vir de alguma casa.
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Muitas vezes, aborrecemo-nos
com os nossos animais exóticos
de estimação e deitamo-los para
o rio, onde se transformam em

animais invasores.



Os animais invasores vêm de outros habitats e ocupam o espaço dos
animais próprios dos rios portugueses, galegos e asturianos.

As tartarugas-da-Flórida, os lagostins-vermelhos-da-Flórida ou as
vespas asiáticas são alguns dos animais invasores.

1716

LONTRA
AMEAÇADA

TRUTAS
AMEAÇADAS

SALAMANDRA-
LUSITÂNICA
AMEAÇADA

VESPA
ASIÁTICA TARTARUGA-DA-

FLORIDA

TRUTA-ARCO-ÍRIS

VISON-
AMERICANO

LAGOSTIM-VERMELHO-
DA-LUISIANA

AXIGÃ



Quando canalizam um rio ou constroem passeios de cimento
pelas suas margens ou constroem piscinas, desaparece o
bosque ribeirinho.

E quando desaparece o bosque ribeirinho, desaparecem as
plantas que o formam, e também todos os animais que vivem e
se abrigam nele.
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Para que os rios continuem a fluir limpos e alegres pelas montanhas
e sigam devagar até desaguarem no mar, temos que cuidar deles.

As construções, os parques, as piscinas, os esgotos e as plantas e
os animais invasores destroem os corredores fluviais.
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Os Bochechas estão chateados. Não querem que os rios se
estraguem nem que os bosques ribeirinhos desapareçam.
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O guarda-rios explica que os rios e os
bosques ribeirinhos incluídos na Rede
Natura 2000 estão protegidos.
A Rede Natura 2000 tem como
objetivo conservar a biodiversidade e a
sobrevivência das espécies e dos
habitats da União Europeia.
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Os projetos europeus Life ajudam a
melhorar o meio ambiente e o clima.

O Life fluvial protege e restaura os
corredores fluviais da Rede Natura 2000.
Além disso, informa-nos para sabermos a
importância dos corredores fluviais, os
seus problemas e como atuar para os

recuperar.

Estas são as
5 zonas das
Astúrias,
Galiza e
Portugal
onde atua o
Life Fluvial.

BARRAGEM
ABEGONDO-
CECEBRE

BETANZOS-
MANDEO

PARGA-LADRA-
TÁMOGA

RIO EO E RIA DO
EO/RIA DE RIBADEO

RIO LIMA

A S T Ú R I A S

G A L I Z A

P O RT U G A L
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Os bosques ribeirinhos são as
que crescem à volta dos rios.

A crocosmia é uma planta
invasora.

As plantas e as árvores invasoras
ameaçam as dos rios portugueses,

galegos e asturianos.

A tartaruga-da-Flórida é um
animal invasor.

Temos todos de cuidar 
dos rios.

A Rede Natura 2000 conserva
a biodiversidade e os habitats.

Life fluvial restaura e melhora
os corredores fluviais da Rede

Natura 2000.

Pelas folhas, conseguimos
conhecer as árvores.

No rio e à volta dele, vivem
muitos animais.

Os animais invasores ameaçam
os animais próprios dos rios

portugueses, galegos e asturianos.

As construções nas margens
dos rios fazem desaparecer as

bosques ribeirinhos.

Se os bosques ribeirinhos
desaparecerem, desaparecem

também os animais que vivem nelas.

Lembra-te
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Estes animais são habitantes próprios dos rios portugueses, galegos e asturianos.
Pinta-os e escreve o seu nome por baixo da folha.

Estes animais são invasores. Pinta-os e escreve o seu nome por baixo.
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A que árvore pertence cada uma destas folhas? 
Pinta-as e escreve o seu nome por baixo da árvore.

Desenha os logotipos da REDE NATURA 2000 e do LIFE FLUVIAL 
em cada letreiro e pinta-os.








