GLOSSÁRIO

GLOSSÁRIO
Azevinho: Árvore de folhas perenes pequenas,

Espécie Exótica: Espécie de animal ou planta

glabras, ovais e quase obtusas; flores brancas

verde a verde-escuro, brilhantes, elípticas-

que não sendo de um local é introduzida neste

e cor-de-rosa, em corimbos grandes, onde se

-oblongas de margem inteira ou com apenas

pelo homem.

formam densos cachos de frutos (drupas) de cor

alguns dentes. Endémica dos Açores.

azul-metálicos. Endémica dos Açores.
Espécie Invasora: Espécie de animal ou planta

Cedro-do-mato: Árvore baixa de copa alargada

que introduzida num local, ameaça a sobrevi-

Ginja-do-mato: Árvore de folhas ovado-elípti-

e tronco retorcido; as folhas, tipo agulha, encon-

vência de outras espécies.

cas de margem ondulada, verde-escuro; 20 a 30

tram-se em grupos compactos, com 2 bandas
brancas em cima. Endémica dos Açores.

flores em cachos. Endémica dos Açores.
Espécie Nativa: Espécie própria de um local,
mesmo não sendo exclusiva do mesmo.

Comunidade: Conjunto de seres vivos que convivem no mesmo local.

Habitat Prioritário: Sistemas naturais considerados de elevada e urgente necessidade de

Faia-da-terra : Árvore ou arbusto dióico, pere-

conservação.

ne, até 10 m.; folhas verde-claro, mais ou menos
Ecossistema: Conjunto de seres vivos e inertes,

agudas, até 10 x 3 cm, com algumas glândulas

Habitat: Sistema Natural em que uma espécie

presentes num local e que interagem entre si.

e margens dentadas; flores verde-amareladas,

se desenvolve.

com 4 estames cada. Endémica dos Açores.
Espécie Endémica: Espécie de animal ou planta
que é exclusiva dum determinado local.

Laurissilva: Floresta endémica da Macaronésia
Folhado: Arbusto ou pequena árvore de folhas

GLOSSÁRIO
Louro: Árvore perene, habitualmente com

áreas representativas de toda a biodiversidade

muito importante para a disponibilidade e qua-

ramos vigorosos; ramos e folhas jovens tomen-

europeia.

lidade da água nos Açores.

Sanguinho: Árvore pequena; folhas caducas

Urze: Árvore ou arbusto que pode atingir 5 m

de 5x15 cm com a página inferior ligeiramente

de altura; folhas estreitas até 10 mm de compri-

Pau-branco: Árvore de casca lisa e esbranqui-

côncava e nervuras laterais nítidas; flores casta-

mento; flores em grupos terminais apertados

çada; folhas perenes e glabras, com cerca de

nho-avermelhadas solitárias; frutos são drupas

geralmente interrompidos. Endémica dos Aço-

6cm de comprimento, lanceoladas ou obova-

vermelhas globosas. Endémica dos Açores.

res. Endémica dos Açores.

proeminente e as laterais pouco salientes; flores

Serviços dos Ecossistemas: Capacidade dos

Uva-da-serra: Arbusto de folhas caducas com

brancas, pequenas, em cachos axilares. Endémi-

habitats naturais para fornecer bem-estar às

2-5 cm de comprimento; flores em cachos de

ca dos Açores.

populações humanas

10-20, cor-de-rosa ou brancas. Endémica dos

tosas pelo menos na nervura central. Endémica
dos Açores.

das, características por terem a nervura central

Açores.
População: Conjunto de animais de uma mes-

Sítio de Importância Comunitária: Área de es-

ma espécie que convivem num local.

pecial interesse para a conservação de habitats

Zona de Protecção Especial: Área Protegida

prioritários definidos pela Directiva Habitats

designada no âmbito da Directiva Aves para

Rede Natura 2000: Rede de Áreas Protegidas
da União Europeia que pretende conservar

a protecção de espécies de aves gravemente
Turfeira: Área permanentemente encharcada,

ameaçadas.

