Voluntariado no Paul do Boquilobo
23 de novembro 2013 | Dia da Floresta Autóctone
Organização: Reserva Natural do Paul do Boquilobo / Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas.
Parceria (de divulgação): SPEA.
Data: 23 de novembro 2013 (sábado)
Duração: 1 dia: manhã - 9h30 às 12h30, tarde - 14h30 às 17h30
Ponto de encontro e horário: Sede da Reserva Natural do Paul do
Boquilobo (RNPB), quinta do Paul Brogueira. Manhã - 9h15; tarde 14h15.
Objetivos: Poda de manutenção em povoamento de sobreiros (ação
de gestão de habitat).
Descrição: A ação inicia-se no centro de interpretação da reserva às
9:15 sendo realizado um enquadramento da mesma; os participantes
deslocam-se a pé, durante cerca de 30 minutos até ao povoamento
florestal onde se realizar a ação. Serão utilizadas tesouras de pode e
serrotes e o material podado será amontoado em pequenas cabulas. O
regresso será pelas 12 horas. A atividade da manhã termina às 12h30
na sede da Reserva, sendo feita uma avaliação. No período da tarde a
atividade repete-se nos mesmos moldes iniciando-se às 14h30 e
terminando às 17h30.
Recomendações: Os participantes devem levar um calçado
impermeável, fato de oleado ou outro vestuário apropriado para a
chuva e luvas. A alimentação está a cargo dos participantes, que
deverão levar farnel e água.
Número de participantes: máx - 10 pessoas por turno.
Idade mínima: 13 anos
Inscrições: até 16 de novembro, através da RNPB (Fernando
Pereira): 243 321 080; rnpb@icnf.pt (indique nome completo, idade,
contactos e o(s) turno(s) em que se inscreve - manhã e/ou tarde).
NOTA: As pessoas que não estiverem envolvidas na ação de
voluntariado, poderão fazer o trilho de descoberta da natureza, mas
não excedendo um grupo de 10 pessoas.
Saiba mais:
- IBA Paul do Boquilobo (ficha descritiva):
http://ibas-terrestres.spea.pt/fotos/editor2/pt015.pdf
-Reserva Natural do Paul do Boquilobo
http://www.icnf.pt/portal/turnatur/visit-ap/rn/rnpb/inf-ger
- Nos Trilhos do Paul
http://www.icnf.pt/portal/turnatur/visit-ap/rn/rnpb/pr
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