
PAUL DA TORNADA, UM TESOURO DA 
BIODIVERSIDADE 



O Paul com cerca de 45 hectares caracteriza-se por ser uma 
zona húmida, maioritariamente alagada (25 hectares).  



Nas estações do ano mais húmidas, os cogumelos 
abundam no Paul. 



O galeirão (Fulica atra) é uma espécie de ave aquática 

residente predominante no Paul.  



Tocas de lagostim-vermelho-do-Louisiana, uma espécie 
invasora que tem provocado o declínio da espécie de 

Lagostim autóctone. Já a lontra, alimenta-se dela.  



Relações bióticas de parasitismo, sempre presentes nos 
ecossistemas. 



O Salgueiro é uma árvore existente no Paul, que conta 
com muitos exemplares. 



As Lentilhas de água que se observam no espelho de água, 
são um indicador da boa qualidade desta. 



Poluição 

Após a abertura de novos percursos pedestres no Paul da 
Tornada, ficou visível a acumulação de resíduos presentes há 

vários anos no local. 



O centro Ecológico Educativo do Paul de Tornada foi fundado 
no dia 24 de outubro de 2001, com o objetivo de valorizar o 

património natural e sensibilizar a população. 
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