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AMBIENTE

Não corte já as ervas daninhas.
As abelhas agradecem
Investigadores desaconselham o corte da vegetação

espontânea que cresce nos relvados ou entre os muros da

cidade porque assim se retiram recursos a insectos

importantes para o equilíbrio dos ecossistemas.

Mal começa a Primavera, há uma tarefa
que se repete por todo o lado: cortar ou
atirar um químico qualquer para aniquilar

Carla Rego diz que em Portugal são conhecidas 680 espécies
de abelha, mas as pessoas reconhecem apenas a existência
da abelha do mel "e pouco mais” LUIS MAIO / PUBLICO
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as ervas daninhas e as flores selvagens que
delas rebentam entre os passeios de casa
ou as pedras e muros das cidades, ou
florescem nos relvados citadinos. E se, com
esta rotineira acção, estivéssemos a
prejudicar insectos polinizadores como as
abelhas? E se, com isso, nos estivéssemos
também a prejudicar? Algumas das plantas
favoritas destes insectos, que ajudam na
reprodução da flora, são as mal-amadas
ervas daninhas. É por isso que
entomólogos (estudiosos dos insectos)
desaconselham que se cortem estas plantas
mal começam a florescer. Dessa forma,
estão a retirar-se recursos a estes bichos
tão importantes para o equilíbrio dos
ecossistemas.

“É muito comum vermos uma zona relvada
e nesta altura do ano começam a aparecer
algumas flores espontaneamente e são
imediatamente cortadas porque as pessoas
querem ver um relvado e não um prado”,
diz Carla Rego, investigadora do Centro de
Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais
da Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa.

No entanto, sustenta Carla Rego, é preciso
não pensar nesta vegetação como ervas
daninhas: “Eu não gosto do termo ervas
daninhas. É vegetação espontânea e tem o
seu papel a cumprir nos ecossistemas,
mesmo num meio urbano”, sublinha. 
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O jornalismo livre e
plural é um bem
público
O jornalismo de referência faz falta

para escrutinar os poderes. É preciso

para garantir a liberdade de expressão

e de pensamento. É indispensável para

derrubar muros e preconceitos. É

fundamental para travar o poder dos

interesses particulares que atentam

contra o interesse geral.

Segundo a investigadora, que é também
membro da Sociedade Portuguesa de
Entomologia, “cerca de 80% dos alimentos
de origem vegetal” que se ingerem
dependem do processo de polinização. “As
pessoas não têm consciência disso. Cada
vez mais estamos a tirar recursos destes
insectos que são bastante importantes para
os ecossistemas”, nota. 

O alerta ganha outra dimensão se se tiver
em conta que o mundo atravessa “um
momento de grande crise em termos de
perda de biodiversidade de insectos,
sobretudo também de polinizadores”, diz a
investigadora. 

Declínio dos insectos 
A perda de biodiversidade de
polinizadores, não está a acontecer a uma
escala local, nem sequer europeia. É uma
“crise” que se está a verificar a nível
mundial independentemente do tipo de
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É crucial para criar uma comunidade

de interesses, saberes e valores

baseada no conhecimento que é

condição das sociedades livres. O

jornalismo do PÚBLICO é um bem ao

serviço do bem comum. Um

instrumento para o reforço da

democracia, da tolerância, da

diversidade de ideias e opiniões, da

liberdade de pensar.

Assinar o PÚBLICO é participar

activamente na construção de um país

melhor.

Faça parte desse esforço.
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