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)
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 FLORA -

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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FLORA

VEGETAÇÃO

HABITATS

A proximidade da Aldeia Rural de Oussias ao Parque
Nacional da Peneda-Gerês e ao Sítio de Importância
Comunitária – SIC – Peneda / Gerês (PTCON0001; Diretiva
Habitats), aliada ao bom estado de conservação dos
habitats naturais presentes reflete-se na existência de
boas condições para as várias espécies vegetais. É possível
observar no percurso várias espécies de flora,
nomeadamente
o
falso-miosotis-dos-bosques
(Omphalodes nítida; endemismo ibérico) e a gilbardeira
(Ruscus aculeatus; espécie protegida).

Uma das particularidades do percurso é a existência de
várias espécies de fetos. Este facto torna-se mais
evidente à medida que nos aproximamos do ribeiro de
Canadeiro. As diferentes espécies de feto encontram
aqui boas condições de desenvolvimento uma vez que
necessitam de humidade e de sombra.
De entre as espécies de feto possíveis de observar
destaca-se o feto-real (Osmunda regalis).

O percurso do Eco-Park de Oussias permite a
observação de 3 habitats protegidos, sendo que dois
são considerados habitats prioritários para a
conservação da natureza.
Juntamente com o habitat de carvalhal (código 9230
da Diretiva Habitats) é possível observar matagais
arborescentes de Laurus nobilis (loureiro), um habitat
considerado de conservação prioritária. Estes habitats
são tipicamente mediterrânicos.

Gilbardeira
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É também possível observar a jasione (Jasione montana),
a urze-branca (Erica arbórea), salva-bastarda (Teucrium
scorodonia), sanguinho-de-água (Frangula alnus) e
chuchas (Lamium maculatum) entre outras.
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Louriçal – Habitat 5230 pt1

Todavia, além da existência do feto-real é ainda
possível encontrar as espécies seguintes: o feto-pente
(Blechnum spicant) o falso-feto-macho (Dryopteris
affinis) e o feto-fêmea (Athyrium filix-femina).
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Mais próximo do ribeiro de Canadeiro é possível
observar uma mancha de vegetação ripícola dominada
por bidoeiros (Betula alba) e salgueiros-negros (Salix
atrocinerea) que se enquadra no habitat de conservação
prioritária 91E0, subtipo pt2 - bidoais ripícolas).

Vegetação ripícola – Habitat 5230 pt1

