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Bezienswaardigheid
OPVALLENDE KURKEIK
De geomorfologie en de hoogte van de Serra de São Mamede
beschermt het gebied tegen de vochtige Atlantische wind,
waardoor er een warm, enigszins vochtig mediterraan klimaat
heerst waarin bepaalde ﬂora zeer goed gedijt. Dat geldt
bijvoorbeeld voor de kurkeik (Quercus suber), die in het hele
gebied groeit maar vooral de Alto Alentejo domineert, op
uitgestrekte mediterrane vlaktes, waar veel indrukwekkende
exemplaren van deze boomsoort staan.
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Grote nachtpauwoog (Saturnia pyri)

Gedragscode

Hoogtepunten
NATUUR: in de begroeiing onder de kurkeiken komt de Cytisus
multiﬂorus voor, een Iberische bremsoort, en de zeldzame
Salomonszegel (Polygonatum odoratum). Vogels: grote bonte
spechten (Dendrocopus major), vinken (Fringilla coelebs), gieren (Gyps
fulvus) en kraaien (Corvus corax). Bijzonder zijn ook de grote pauw
(Saturnia pyri), de grootste nachtvlinder van Europa (met soms wel
een spanwijdte van 15 cm) en de libellen van de Calopteryx-familie.
LOKAAL HANDWERK: traditioneel borduurwerk met kastanjeschillen;
manden gemaakt van het hout van de kastanjeboom.
LOKALE SPECIALITEITEN: soep van ingewanden; lamsstoofschotel;
stoofpot van geitenvlees en verschillende kruiden; stoofpot met
haaienﬁlet en koriander; cake van kastanjes. Zoetigheden:
kastanjecake, appelcake, kastanjetaart. Kastanjes (BOB - beschermde
oorsprongsbenaming).

Aanbevolen periode
De route kan in elk jaargetijde gelopen worden. Wel wordt
geadviseerd in de zomer rekening te houden met de mogelijk zeer
hoge temperaturen, en in de winter met gladde wegen.

Aanwijzingen
juiste weg

foute weg

FCMP

links afdraaien

NATUURROUTES

Volg enkel het aangewezen pad. / Respecteer private terreinen. / Vermijd
onnodige schade. / Observeer de fauna van een afstand. / Beschadig
geen planten of rotsen en haal er geen stukken vanaf. / Laat geen vuilnis
of andere sporen achter. / Maak geen vuur en wees voorzichtig met
sigarettenpeuken. / Wees vriendelijk tegen de lokale bewoners. / Wees
voorzichtig met het vee. Hoewel zachtaardig van karakter, houdt het toch
niet van vreemden die te dicht bij hun jongen komen. / Laat hekken
achter in de staat zoals ze waren. Als ze gesloten moeten worden,
controleer dan of ze goed gesloten zijn.

Nuttige contacten
Gemeente Marvão: +351 - 245 909 130
Toeristische dienst: +351 - 245 909 131
SOS Nooddienst: 112
SOS Nooddienst voor bossen: 117
Medisch centrum: +351 - 245 909 100
Antigifcentrum: +351 - 217 950 143
Federale politie: +351 - 245 993 617
Vrijwillige brandweer: +351 - 245 920 135
Deelgemeente Santa Maria de Marvão: +351 - 245 993 832
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Al meteen aan het begin van deze route wordt duidelijk dat dit
het domein van de kurkeik is. Vrijwel onafgebroken lopen we
langs groepjes van deze bomen, afgewisseld met verspreide
rotsen en valleien waar landbouw wordt bedreven. Onderweg
komen we drie gehuchten tegen op de grens met Spanje:
Galegos, Monte de Baixo en Pitaranha. Deze hebben nauwe
banden met hun Spaanse tegenpool, La Fontañera, een gebied
waar kofﬁe werd gesmokkeld. Smalle, kronkelige paden, vaak
met middeleeuwse bestrating, geﬂankeerd door muren en aan
het oog onttrokken door de schaduw van de kurkeiken, vormden
ooit de route waarlangs smokkelaars de grens overstaken. Nu
leiden ze ons door hetzelfde landschap, maar voor een ander
soort avonturen. Terwijl we stijgen richting Pitaranha komt de
heuvel in zicht waarop het kasteel van Marvão staat. Al in de
buurt van het dorp kunnen we een gedeelte zien van het
gebergte van de bergketen Porto de Roque, dat deel uitmaakt
Nisa
van het langgerekte bergmassief dat langs de hele grens loopt
en een thuis biedt aan een kolonie gieren, een grote roofvogel
die we vaak boven het grensgebied kunnen zien patrouilleren.
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proﬁel van hoogtemeting

Kurkeikgebied. Deze route loopt door een van de mooiste kurkeikgebieden
van het natuurpark van de bergketen São Mamede.
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Onderschrift

De bergketen van São Mamede geeft zijn naam aan dit
natuurpark en is de grootste keten ten zuiden van de Taag. De
keten bezit uitzonderlijke microklimaten door de geograﬁsche
ligging en door het feit dat ze hoogtes boven de 1000m
bereikt. Dit laat toe dat enkele soorten dieren en vegetatie er
kunnen overleven en er zich kunnen vestigen. Zo leven ze hier
zo goed als geïsoleerd. De havikarend wordt afgebeeld in het
symbool van dit Beschermd Gebied en is momenteel één van
de meest zeldzame roofvogels van Portugal.

Wandelrout

Begin en einde: Bij de begraafplaats, Galegos
(GPS: 39º22'12, 61''N; 7º19'35, 11''W)

Geasfalteerde weg

Aanbevolen richting van de route: Met de wijzers van de klok mee

Rivier

Informatie op de plek zelf

