
Guadiana, O grande rio do Sul
Um rio de leito encaixado por montes e vales, um rio de curso 
irregular modulado pelo vaivém das marés e, fortemente, in -
fluenciado pelas águas das chuvas, um rio domicílio milenar de 
vida selvagem, um rio com história e cheiro a mediterrâneo: este 
é o Guadiana, o grande rio do Sul! 
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FLORA 

Choupo (Populus sp.); Erva-sargacinha (Halimium 
umbellatum); Espinheiro-preto (Rhamnus 
oleoides); Esteva (Cistus ladanifer); Flor-
abelha (Ophrys tenthredinifera); Freixo 
(Fraxinus angustifolia); Lírio-amarelo 
(Iris pseudacorus); Neotínea-malhada 
(Neotinea maculata); Oliveira (Olea 
europea var. europea);  Pinheiro-
-manso (Pinus pinea); Salgueiro (Salix 
sp.); Serapião-de-língua-pequena 
( ); Testículo-de-cão 
(Orchys morio ssp champagneuxii); 
Tojo-molar (Genista triacanthos); Tojo- 
-do-Sul (Genista hirsuta); Zambujeiro (Olea 
europea var. sylvestris); Zimbro (Juniperus 
turbinata subsp. turbinata).

FAUNA 
Aves
Garça-real (Ardea cinerea); Cegonha-Branca (Ciconia ciconia); Tartaranhão-caçador 
(Circus pygargus); Águia de Bonelli (Hieraaetus fasciatus); Peneireiro-das-torres (Falco 
naumanni); Borrelho-pequeno-de-coleira (Charadrius dubius); 
Coruja-das-torres (Tyto alba);  Coruja-do-mato (Strix 
aluco); Guarda -rios (Alcedo atthis); Abelharuco 
(Merops apiaster); Cotovia-montesina 
(Galerida theklae);  Andorinha-das-rochas 
(Ptyonoprogne rupestris); Andorinha-dos-
-beirais (Delichon urbicum); Carriça 
(Troglodytes troglodytes);  Rouxinol-do-
mato (Cercotrichas galactotes); Pisco-de- 
-peito-ruivo (Erithacus rubecula);
Melro-azul (Monticola solitarius); 
Rouxinol-bravo (Cettia cetti); Rouxinol-
-grande-dos-caniços (Acrocephalus 
scirpaceus); Toutinegra-do-mato (Sylvia 
undata); Toutinegra-dos-valados (Sylvia 
melanocephala); Papa-figos (Oriolus oriolus); 
Pega-azul (Cyanopica cyanus); Gralha-de-
-nuca-cinzenta (Corvus monedula); Bico-grossudo 
(Coccothraustes coccothraustes); Dom-fafe (Pyrrhula 
pyrrhula); Cia (Emberiza cia). 

Mamíferos
Coelho (Oryctolagus cuniculus); Leirão (Eliomys 
quercinus); Lontra (Lutra lutra); Toirão (Mustela 
putorius).

Peixes
Barbo-de-cabeça-pequena (Barbus microcephalus); 
Barbo do sul (Barbus sclateri); Barbo de Steindachner 
(Barbus stendachneri); Boga-do-Guadiana 
(Chodrostoma wilkomii); Cumba (Barbus comiza); 
Lampreia (Petromyzon marinus); Muge (Mugil cephalus); Sável 
(Alosa alosa); Savelha (Alosa fallax). 

Répte is
Cobra-de-pernas-pentadáctila (Chalcides bedriagai); Cobra-de-pernas- tridáctila 
(Chalcides striatus); Cobra-lisa-meridional (Coronella girondica); Lagartixa-ibérica 
(Podarcis hispanica); Lagartixa-do-mato-ibérica (Psammodorus hispanicus); Osga-turca 
(Hemydactylus turcicus).

Anfíbios
Rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi); Salamandra-de-costelas-salientes 
(Pleurodeles waltl); Salamandra-de-pintas-amarelas (Salamandra salamandra); Sapo-
-parteiro-ibérico (Alytes cisternasii); Sapinho-de-verrugas-verdes-iberico (Pelodytes ibericus); 
Tritão-de-ventre-laranja (Trituris boscai); Tritão-marmorado (Triturus marmoratus).

RECOMENDAÇÕES

• Seguir apenas pelos trilhos indicados; 

• Respeitar a propriedade privada;

• Evitar barulhos e atitudes que perturbem a paz do local, lembre-se  
que está numa área protegida;

• Não colher amostras de plantas ou rochas e não molestar os animais;

• Não fazer lume;

• Percurso sujeito a elevada exposição solar. No Verão evitar as horas de calor;

• Não abandonar lixo, levando-o até um local onde haja serviço de recolha;

• Usar roupas e calçado confortável; 

• Levar água e alguma comida;

• Avisar alguém da sua intenção de fazer o percurso e hora provável  
de chegada;

• Calcular o tempo do percurso para terminar antes do anoitecer;

• Ter precaução no período de caça entre 15 de Agosto e 28 de Fevereiro,  
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Percurso Pedestre de Pequena Rota 
(PR) decorrendo, temporariamente,

pelo traçado de uma Grande Rota (GR). 
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