O ECO-PARK de Oussias encontra-se numa área de grande
importância para a biodiversidade. Situado na envolvente
próxima do Parque Nacional da Peneda-Gerês e na
fronteira com a Rede Natura 2000 (Sítio de Importância
Comunitária Peneda/Gerês e Zona de Proteção Especial
Serra do Gerês) constitui um local privilegiado para a
observação de espécies faunísticas.
O ECO-PARK de Oussias encontra-se localizado na Aldeia
Rural de Oussias, união de freguesias de Grade e
Carralcova, no município de Arcos de Valdevez. O
percurso do Eco-Park de Oussias permite aos visitantes
observar de perto a riqueza da biodiversidade existente.

PERCURSO DO ECO-PARK
DE OUSSIAS
- A FAUNA -

LOCAIS DE INTERESSE NA REGIÃO
Serras da Peneda, Soajo, Amarela e do Gerês.
PRINCIPAIS HABITATS NA REGIÃO
Matos e pastagens de montanha, afloramentos rochosos,
ribeiras, florestas de carvalho, matas ribeirinhas e
lameiros.
ATIVIDADES DE INTERESSE NA REGIÃO
Percursos pedestres, caminhadas, montanhismo, escalada,
rafting, canyoning, canoagem, mergulho, arvorismo, entre
outros.

FICHA TÉCNICA

Entidade promotora:

INFRA-ESTRUTURAS DE INTERESSE NA REGIÃO
Turismo Rural – Arcos House

Produção e conteúdos:

Restauração – Caxena – Restaurante e Wine Bar
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ANFÍBIOS E RÉPTEIS

AVES
A proximidade da Aldeia Rural de Oussias ao Parque
Nacional da Peneda-Gerês e à Zona de Proteção Especial –
ZPE – Serra do Gerês (PTZPE0002; Diretiva Aves), aliada ao
bom estado de conservação dos habitats naturais
presentes reflete-se na existência de boas condições para
a observação de aves (birdwatching).
Podem ser observadas na Aldeia Rural de Oussias cerca de
50 espécies de aves, sendo a maioria residente e
observável todo o ano.

É possível encontrar 11 espécies de anfíbios na percurso e nas
áreas limítrofes. Algumas das espécies estão associadas às
linhas de água (salamandra-lusitânica e rã-ibérica). Todas as
outras são observáveis preferencialmente à noite, em
condições adequadas de humidade e temperatura amena,
especialmente durante a Primavera, mas não só.
Nenhum destes animais representa qualquer perigosidade
para o homem.

Estão presentes cerca de 20 espécies de mamíferos na
área. Os mamíferos são na sua maioria espécies de hábitos
crepusculares e/ou noturnos, por isso mais difíceis de
observar para os visitantes percurso. No entanto, podem
ser observados alguns indícios da sua presença, como por
exemplo alguns dejetos, ao longo do passadiço, que vale a
pena registar.
.

Salamandra-lusitânica
(Chioglossa lusitanica)

Corço
(Capreolus capreolus)

Estão presentes 14 espécies na área o que representa um
número considerável. Algumas espécies podem ser observadas
com facilidade, especialmente se se estiver com atenção ao
chão ou muros. Este grupo é importante na cadeia alimentar,
em geral mal visto pelas pessoas. As cobras são esquivas e
fogem quando sentem a presença humana.

Para além das espécies de vertebrados apresentados
existem inúmeras espécies de invertebrados (borboletas,
escaravelhos, aranhas, entre outros) que poderão ser
observadas e que são muito importantes para o equilíbrio e
a riqueza faunística observada na área.

Águia-de-asa-redonda
(Buteo buteo)

Cia
(Emberiza cia)

Apenas duas espécies são aves noturnas (a coruja-do-mato e
o noitibó-cinzento). A maior parte das espécies presentes
são mais generalistas podendo ser observadas a voar entre
diferentes locais da Aldeia Rural de Oussias, estando outras
mais associadas a um determinado habitat.

Gavião
(Accipiter nisus)

MAMÍFEROS

Cobra-de-água-viperina
(Natrix maura)

Lagarto-de-água
(Lacerta schreiberi)

Raposa
(Vulpes vulpes)

