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HÁ ESPÉCIES EXÓTICAS 
INVASORAS NO SEU 
JARDIM ZOOLÓGICO 
OU AQUÁRIO? 
A fauna e flora invasoras causam graves problemas 
no meio aquático, nas atividades socioeconómicas e 
na saúde humana. 

Ajude a conter a sua propagação!

Aceda a mais informação sobre
espécies exóticas invasoras aquáticas e sobre

ferramentas para conter a sua dispersão
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Exemplos de espécies exóticas invasoras seriamente 
problemáticas nos ecossistemas aquáticos:
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Guaxinim
Introduzidos como 

animal de estimação e 
presente na natureza 
através de fuga ou 

libertação.
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Íbis-sagrado 
Introduzido principalmente 

por fuga de jardins 
zoológicos e dispersão 

autónoma. A sua gestão é 
muito complicada por se 

tratar de uma espécie com 
grande mobilidade. 

Carpa
Uma das espécies mais 

introduzidas a nível mundial, 
através da indústria alimentar 

e como peixe ornamental. 
Chega a natureza por 

libertação, fuga ou dispersão 
autónoma. Diminui a qualidade 
da água e degrada os habitats. 
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Os rios, lagos, barragens e estuários da Península Ibérica 
albergam mais de 200 espécies invasoras de fauna e flora, 
e este número con�nua a aumentar. 

Estas espécies causam sérios impactos ambientais, reduzindo 
ou até mesmo ex�nguindo as populações de espécies 
na�vas, por compe�ção ou transmissão de doenças. Causam 
também impactos socioeconómicos ao danificarem infraes-
truturas hidráulicas, obstruírem canais ou dificultarem a 
navegação. Podem ainda afetar gravemente a saúde humana 
através da transmissão de vários �pos de doenças.

Ajude a prevenir a propagação de espécies 
exóticas invasoras (EEI) para o meio natural 
a partir de zoos e aquários.

O que pode fazer você ou a sua 
instituição?

Garanta que todo o pessoal conhece as 
espécies invasoras e as norma�vas 
associadas. CONHEÇA!

Par�lhe informação, coopere e faça parte 
das associações profissionais nacionais ou 
internacionais (AIZA, EAZA). Colabore com 
projetos de inves�gação.  

PARTILH
E!

Seja diligente ao eliminar material 
orgânico ou potencialmente contaminado 
e tenha especial cuidado para evitar a 
fuga de espécimes. 

PREVINA!

Eduque os visitantes sobre as espécies 
invasoras e ensine-lhes a importância das 
espécies na�vas e dos nossos ecossistemas.EDUQUE!

Associação Ibérica 
de Zoológicos e 
Aquários (AIZA).
www.aiza.org.es

Mais de um 
bilião de visitas 
na última 
década na UE.

Há três linhas de ação principais no Código 
de Boas Práticas de Zoológicos e Aquários da 
UE para evitar fugas:  

→ limite perimétrico 

→ instalações bem desenhadas 

→ plano de emergência

Os jardins zoológicos e os aquários são dos 
principais setores envolvidos na educação e na 
sensibilização da população sobre a fauna e 
flora, sendo fundamentais para evitar a 
introdução de EEI na natureza.

Lembre-se:
Se detetar a presença de uma espécie invasora, 
avise as autoridades competentes e registe a sua 
observação na app Espécies Exóticas Invasoras na 
Europa.

Vias de entrada de espécies exóticas invasoras 
na natureza, a partir de jardins zoológicos e 
aquários:

Mais de

50
sócios

da AIZA

O conteúdo deste documento reflete unicamente as opiniões dos seus 
autores, e a União Europeia não é responsável pelo uso que se possa 
fazer da informação nele contida.
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VIAS DE 
ENTRADA
DE EEI NA
NATUREZA

ZOOLÓGICOS
E AQUÁRIOS

FUGA
Danos em instalações 

Vertidos no esgoto 

Restos orgânicos

POLUENTES

DISPERSÃO
AUTÓNOMA


