
 

 

O que aconteceria 

se amanhã desapareceram todos os insetos na terra? 

 

Como seria a vida? 

Porque não seria apenas uma questão de nao termos mais frutas e vegetais ou bifes 
saborosos. 

Poderiamos perder a maioria de nossas aves migratórias por falta de comida. 

Não haveria mais  "Catadores De Lixo" 

... pense em mofo, pense em bacterias violentas 

... pense num mundo enterrado no seu próprio lixo. 

Quando foi que nós humanos decidimos que o mundo natural era um problema. 
Quando decidimos que venenos eram a resposta. 

É tarde demais? 

Ou... é hora de mudar as coisas e adotar 



 

 

A Ecologia da Reconciliação 

Um conceito cuja hora chegou! 

 

 

A ARTE E 

OBJETIVO 

PARA CONVIDAR 

OS SELVAGENS 

PARA NOSSOS JARDINS 

 

 
 

Ramona (Mona) Johnston COM ESPECIAL AGRADECIMENTO a Marie Harrison pelo seu artigo na revista the Florida Gardener 

  



 

 

O Que é  
 

Ecologia da Reconciliação?  

 

Do Artigo de Marie Harrison:  

 

Definição do Dr. Michael Rosenzweig:  

 

"A ciência de inventar, estabelecer e manter novos habitats 
para conservar a diversidade de espécies em locais onde as 

pessoas vivem, trabalham ou se divertem." 
 

  



 

 

Durante anos, muitos de nós escolhemos as plantas que são consideradas "livre de 

pragas". Uma nova ideologia transformou este conceito. Agora nós devemos plantar 

para fornecer alimento e abrigo para os animais selvagens. 

Nossos jardins devem transmitir a noção de que um jardim só é bonito se  suprir as  

necessidades das aves, abelhas e outras espécies. Devemos desenvolver a idéia de 

escolher plantas que se tornam parte funcional de um ecossistema em vez de 

escolhê-las apenas pelo seu efeito decorativo. Devemos deixar de lado os inseticidas 

que mantiveram os nossos gramados livres de pragas e confiar em sistemas naturais 

para manter as pragas sob controle. 

Marie Harrison, 
De: RECONCILIATON ECOLOGY, Um Conceito cuja hora chegou 

THE FLORIDA GARDENER  



 

 

Por que devemos nos 

importar? 
 

"Muitas pessoas vêem a natureza como um luxo, algo que fazemos em 
nosso tempo livre, e não reconhecem que nós dependemos do mundo 

natural para a sobrevivência. 

Os pássaros não são agradáveis somente para serem observados, eles 
realizam a polinização, o controle de pragas, a dispersão de sementes e 

o manejo de resíduos. 

Os insetos são ainda mais essenciais pois o nosso mundo desmoronaria 
sem eles. 

É por isso que precisamos ajudar a aumentar a consciência da 
importância da natureza." 

 
Kelly Brenner é um naturalista, fotógrafo e autor do The Metropolitan Field Guide  



 

 

Por que devemos fazer isso? 
 

AVES: ajudam a controlar as populações de insetos e roedores. Elas polinizam plantas (pense nos 
colibris) e distribuem sementes que levam ao reflorestamento. As reduções de espécies e números 
de aves podem sinalizar a deterioração da saúde dos ecossistemas. 

 

BORBOLETAS: polinizam uma grande variedade  de plantas nativas e cultivadas. As lagartas são 
uma fonte de alimento para outras espécies. As borboletas servem como um indicador e uma 
espécie de guarda-chuva. A diminuição de suas populações, devido à destruição dos habitats e do 
uso excessivo de pesticidas, pode indicar piora dos ambientes. 
 

• Ao proteger aves e borboletas, 

você igualmente protege estes bichos importantes ... INSETOS! 

 

Os insetos são surpreendentes. 75% das plantas cultivadas em todo o mundo dependem da 
polinização dos insetos. Eles se tornam fontes de proteína necessárias para aves e passarinhos 
migratórios. Eles ajudam a manter outras populações de insetos, muitas vezes destrutivas, no 
controle. Ao destruir plantas e animais mortos eles agem como nossos próprios Coletores de Lixo 
em miniatura.  



 

 

Para os pássaros! 
 

  



 

 

  



 

 

Como podemos  

atrair pássaros? 
 

•Remova as plantas invasoras 

• Substitua por espécies nativas endêmicas da sua área que fornecem comida e abrigo 
durante todo o ano 

• Forneça uma fonte de água --- banho de pássaro, lagoa rasa, fonte 

• Não use pesticidas / inseticidas:  

As aves dependem das populações de insetos saudáveis de proteínas e gorduras 

• Mantenha as árvores mortas e pilhas de gravetos se possível:  

Moradores de cavidades como pica-paus e algumas corujas apreciaram os tocos. Outros 
pássaros usarão pilhas os gravetos como abrigo e caça! 

• Use os alimentadores de pássaros como um suplemento aos alimentos naturais  



 

 

Para as Borboletas! 

  



 

 

Como podemos  

atrair borboletas? 
 

• Remova as espécies de plantas invasoras 

• Cultive plantas nativas 

• Planeje a floração contínua 

• Cultive plantas de larvas e néctar 

• Forneça uma área com lama. 

• Evite pesticidas/inseticidas: 
Estes matarão os ovos, lagartas e borboletas adultas, bem como outros insetos benéficos 

 

• Proporcione lugares de repouso ensolarados como pedras planas e áreas abertas  



 

 

Para nossos parceiros 

-Abelhas & Traças... 

 

 

  



 

 

 

...Libélulas, Vespas e Besouros! 
 

  



 

 

Predadores... eles estão aqui  

e eles trabalham de graça! 
 

 

Ficus White Fly?  

Lobate Lac Escala  

Overrun com Grubs & Lagartas? 

Voce não gostaria de tocar neste "lixo" no 
gramado, não é mesmo?  
 

Não se preocupe! Eles vão fazer o trabalho ...  

Não vamos fazê-lo por eles .  

 

 

 

 

 



 

 

Como podemos  

atrair insetos? 
 

• Conheça seus insetos!  

Polinizadores, Predadores e Parasitóides 
•. Diferentes insetos exigem uma variedade de ambientes: Úmido-seco, sombra-ensolarado, 

Protegido-Aberto 

•Jardins com plantas que atraem Insetos! 

Fronteiras benéficas de Insetos são incrivelmente diversas e belas! 

• Deixe a lixeira com folhas sempre que possível 

•Não use pesticidas/inseticidas 

  



 

 

precisamos curar o nosso  

transtorno do déficit natural! 
 

 

Pense na Interdependência, 

Pense na Ecologia DA Reconciliação!  

Para nós e nosso futuro! 

  



 

 

POR Onde nós vamos começar...  

Vamos identificar os 

problemas! 
 

• Mau uso da terra / Falta de normas 

• Super Desenvolvimento 

• Super Urbanização, Causando Perda de Habitat 

• Uso excessivo e mau uso de pesticidas 

• Uso excessivo e mau uso de herbicidas 

• Falta de educação 
  



 

 

O que podemos fazer? 

 

 

Vamos olhar 

algumas soluções  



 

 

Incentivar o plantio de espécies 

nativas! 

  



 

 

Incentivar a preservação do habitat 

 

É mais barato do que a restauração!  



 

 

Incentivar a diversidade na 

paisagem 

 

É mais bonita e mais saudável!  



 

 

Incentivar o MIP — 

Manejo integrado de pragas 

 

 
 

 
 

 

 
 

Manter as plantas saudáveis 

atrair insetos benéficos 

maximizar diversidade de 
espécies, minimizar uso de 

agrotóxicos 

 
 

 

use o método menos tóxico primeiro! 

porque os inseticidas  podem nos prejudicar 

também!  



 

 

Salve nossos solos! 
Estamos matando nossos solos vivos com muitos produtos químicos? O que há em seu solo? 

 

A DIVERSIDADE INCRÍVEL DA TERRA EM UM PÉ CÚBICO!  
 

Adivinha quantos organismos podem ser encontrados em um cubo de solo. 

 
Por Edward O. Wilson NATIONAL GEOGRAPHIC FEBRUARY 2010 Fotografia de David Liittschwager  



 

 

 

SigA Os Nove Princípios 

 

Nove Principios do 

Programa Florida-Friendly 

Landscaping TM 

 

1. Planta certa, lugar certo 

2. Utilização eficiente da água 

3. Fertilizar adequadamente 

4. Mulch 

5. Atrair Vida Selvagem 

6. Controle responsável de pragas no jardim 

7. Reciclar 

8. Reduzir o escoamento das águas pluviais 

9. Protejer a parte da frente 

 

 

 

  



 

 

Crie os quatro elementos básicos 

dos Habitats dos Animais Selvagens 

   

Alimento 

Plantas nativas 
fornecem néctar, 
sementes e bagas 

usadas por uma grande 
variedade de vida 

selvagem. Os 
alimentadores podem 

suplementar fontes 
naturais de alimentos 

Água 

Todos os animais 
precisam de água 
para sobreviver, e  

alguns necessitam da 
agua para banhar-se 

ou se reproduzir Abrigo 

Locais para criarem 
suas crias jovens. Os 

animais selvagens 
precisam de um 

habitat especial para 
criar suas crias jovens 

Cobertura 

Animais selvagens 
necessitam de abrigo 
do mau tempo e de 

lugares para se 
esconder tanto de 

predadores como de 
presas 



 

 

QUAL É A RECOMPENSA? 

 

 

Vida agradavel na Florida - Agora e para as futuras gerações  



 

 

Onde e Quando? 

Aqui e agora! 

 

 

"Nós, jardineiros e líderes em Ecologia da Reconciliação, salvaremos inúmeras 

espécies de extinção seguindo e ensinando estes conceitos! 

Vamos preservar a vida como a conhecemos e garantir que nossos filhos e bisnetos 

desfrutem dos benefícios das abelhas, borboletas e milhares de criaturas que habitam 

nossa terra. 

Ecologia de Reconciliação é um conceito cujo tempo chegou " 

 

.Marie Harrison, 

Membro vitalício NGC, FFGC,Mestre Jardineiro UF / IFASAutor 



 

 

A educação é a Chave! 

 

"Nossas Paisagens 

= 

Nosso Legado: 

 

 

Escolhas Importantes!" 

 

 

 



 

 

Encorajar e apoiar A Educação 

ambiental 
 

 

 

Estudos DO MEIO AMBIENTE 

 

Escola de estudos de jardinagem 

 

Escola do estudo de paisagismo 

  



 

 

Com nossos agradecimentos a Marie Harrison e seus artigos excelentes 
na Revista The Florida Gardener! 

 

E um agradecimento especial a todos os meus mentores e instrutores com quem através dos 
anos compartilhei Science Based Research Education. 

 

 



 

 

Leitura Recomendada 

 

 
 
 

Visite estes web sites para saber mais sobre a Florida: 
http://www.pineapplepress.com/ 
http://upf.com/Univerity/  Press of Florida 
 
 
 

E um ótimo livro disponível no Amazon.com 
Born od Sun: 
The Official Florida Bicentennial Commemorative 
Book 
January 1, 1975 
Por Joan E. Gill e Beth Read 

 

 

 

 

 

http://www.pineapplepress.com/
http://upf.com/Univerity/


 

 

 

Traduzido por Regina Bichuetti 

São Paulo Garden Club 

São Paulo, Brasil 


