
Curiosidades / Fun facts

Acácia-virilda
Water wattle
(Acacia provincialis)

Plantas exótica invasora: é uma espécie que pode causar danos económicos ou 
ecológicos num ambiente no qual não é nativa. Pode concorrer com as espécies 
nativas por recursos (água, nutrientes ou outros), espaço e até por polinizadores.
Invasive exotic plant: species that can cause economical and ecological harm in 
an environment where it is not native. It can compete with the native species for 
resources (water, nutrients and others), space and even pollinators.

Floração de abril a maio
Flowering from April to May.

Pode provocar a alteração da 
composição do solo

May cause soil composition change

A acácia-virilda é uma das poucas espécies de Acácia em Portugal que floresce 
mais do que uma vez por ano; embora seja mais provável que ocorra durante 
a primavera, especificamente nos meses de abril e maio.
The water wattle is one of the few Acacia species in Portugal that flowers more 
than once annually; although it is more likely to occur during Spring, 
specifically in the months of April and May. 



Descrição / Description

Impactos / Impacts

A acácia-virilda é uma árvore perene, com folhas verdes com apenas um veio 
longitudinal que produzem flores amarelas em forma esférica. 
Pertence à família Fabaceae (leguminosas) e é nativa do sul da Austrália. Tem-se 
vindo a registar grandes perturbações aos ecossistemas europeus, causados por 
esta espécie.
The water wattle is an evergreen tree detaining light green leaves with only one  
longitudinal vein that produces globe-shaped yellow flowers.
It belongs to the family of Fabaceae (Leguminosae), and is native to Southern 
Australia. It has been found to cause great disturbance to European ecosystems.

Causa danos significativos às espécies de flora locais devido à sua habilidade de 
formar populações densas e impenetráveis, impedindo o crescimento de outros 
indivíduos. Também é conhecido pela sua capacidade de alteração do solo, 
graças à sua folhada rica em azoto.
It causes significant damage to the local plant species due to its ability to form 
dense, impenetrable populations, impeding the growth of other plants. It is also 
known to generate nitrogen-rich foliage, fostering soil composition changes.
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