
Estas zonas assumem grande importancia no contex-

to da biodiversidade, uma vez que muitos seres vivos, .

que neles vivem se encontram adaptados.a habitats

aquaticos e semi-aquaticos.

No leito e nas margens surgem plantas como os

ranunculos aquaticos, os juncos, as espadanas, as

tabuas, os canic;;ose varias gramfneas. Mais afastados

do leito encontramos arvores caracterfsticas como os

choupos, os salgueiros, os ulmeiros e os freixos. Estes,

junta mente com a vegetac;;ao anteriormente descrita,

constituem a mata ribeirinha.

Muitas das plantas que encontramos nas zonas ribei-

rinhas sao unicas e, pela sua especificidade, sao extre-

"mamente vulneraveis, pelo que algumas delas estao

sobestatuto de protecc;ao.

Esta riqueza vegetal ribeirinha possibilita 0 desenvol-

vimento de uma fauna variada, tanto na agua como

nas suas margens. No que se refere aos invertebrados

destaca-se a grande variedade de insectos. as anffbios

estao tambem bem representados visto estarem

dependentes dos ambientes terrestre e aquatico.

Qutro grupo bem representado e 0 dos repteis, sen-

do de realc;;ar0 lagarto-de-agua, as cobras-de-agua e '

os cagados.

De entre 0 grupo das a'(es podemos dar como exem-

plos as gar~as, a cegonha, 0 guarda -rios, 0 rouxinol-

dos~canic;;os, os patos, as galeir6es, as galinhas-de-

~gua e tantas outras especies que utilizam estas zonas

como local de alimentac;;ao, de nidificac;;ao ou simples-

'.mente de refugio.

Para finalizar, uma .breve' referencia aos mamfferos

,'associados as matas ribeirinhas: especies como a tou-

peira-de-agua, a rata-de-agua e a lontra vivem junto

as margens dos rios, outras ainda utilizam estes locais

para cac;ar ou beber (raposas, ginetas).

zi\1
Apoio

Instituto do Ambiente
.•..H·.tS-pli~nDu.m f'~" ~l) 0 ~F'lf.HF·.-nfl ·r::r:j ~Oll:~

f (10 :~F'h'''' ': t.~ I.TO' '(il '.: •.

Percursos Pedestres de
Soure

Pequena Rota

Campos do Pranto

.r ·
i

Associa~ao de Defesa do Patrimonio , \II
. Cultural e Natural de Soure ~



F0 n te: http ://lus ialob.edinfor .loaicacm a .com

Cartog rafia Raster: Ortofotomapa
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Percurso A

Percurso B

1 - Junta de Freguesia de Vinha da Rainha.
2 - Quinta do Seminario.
3 - Parque de Merendas.
4 - Termas da Azenha.
5 - Termas do Bicanho.

PercursoA

Ambito: Ambiental, cultural, paisagfstico e de lazer.

Partida I Chegada: Parque de Merendas.

Dura9ao do percurso: "" 2 horas.

Distancia percorrida: "" 6 Km.

Nivel de dificuldade: Fraco.

Percurso B

Ambito: Ambiental, cultural, paisagfstico e de lazer.

Partida I Chegada: Junta de Freguesia de Vinha da
Rainha.

Dura9ao do percurso: "" 3 horas.

Distancia percorrida: "" 10 Km.

Nivel de dificuldade: Fraco.

Percursos sujeitos a inundar;;ao na
epoca de /nverno.
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