Tapada Nacional de Mafra

Percurso Pedestre

Amarelo PR
Chapim-real
Parus major

Pintassilgo

Carduelis carduelis

É o maior dos nossos chapins, podendo atingir
14 cm de comprimento. Alimenta-se de insetos,
mas também pode ingerir sementes e frutos.
Comum por toda a área da TNM.

Pode atingir 14 cm de comprimento.
Alimenta-se essencialmente
de sementes, sendo especialista
nas do cardo. Comum por
toda a área da TNM.

“A Tapada Nacional de Mafra forma, em conjunto com o Palácio - Convento Nacional
de Mafra, um único monumento. Criada no reinado de D. João V como parque de lazer
da Corte, conserva um património natural de características únicas. A parte visitável
(833 hectares) acolhe uma grande diversidade de fauna que coexiste num cenário
de flora invulgarmente rica. Descubra esta Floresta, um património natural com História!”

Peneireiro-Vulgar

Falco
tinnunculus

ATENÇÃO

Águia-d´Asa-Redonda
Buteo buteo

Com uma envergadura média de 100-125 cm,
é uma das espécies mais comuns no nosso país.
Vista frequentemente pousada em árvores ou postes,
observando cuidadosamente os arredores à procura
de roedores, répteis, insectos até animais mortos.

Pombo-Torcaz

Columba
palumbus
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Sardão

Timon lepidus

Gamo

Freixo-Comum

Carvalho-Cerquinho

Sobreiro

Espécie muito comum por toda a Tapada,
sociável com o ser humano e de hábitos
diurnos. Só os machos apresentam
hastes que têm forma espalmada.
São mais pequenos que os veados,
apresentando a cauda comprida
e de cor preta por cima. São herbívoros,
comendo erva, sementes, frutos
e rebentos de árvores e de arbustos.

Árvore da família das Oleaceas,
da qual também pertence a oliveira.
Pode atingir os 25 metros de altura.
Árvore muito comum junto
à Ribeira de Safarujo, de folha
caduca, sendo uma das primeiras
espécies a ficar despida.

Abundante por toda
a área da Tapada, pode
atingir os 25 m de altura.
Não perde as folhas na
totalidade - marcescente.
O seu fruto -bolotaé a base da alimentação
para gamos, veados
e javalis.

Espécie autóctone de folha
persistente.
Pode atingir os 25 m de altura.
O fruto, bolota, é a base da
alimentação dos gamos,
veados e javalis durante
o outono. A casca, cortiça,
possibilita uma proteção
contra os fogos.

Fraxinus angustifolia

Cervus dama

SISTEMA DE SINALIZAÇÃO UNIVERSAL

Quercus faginea

SISTEMA DE SINALIZAÇÃO LOCAL

Caminho Certo

Caminho
errado

Percurso Pedestre

Para a esquerda

Para a direita

Corrida na Floresta

Percurso BTT

Quercus suber

Avenca

Adiantum
capillus-veneris
Espécie de feto que aparece
nos nichos rochosos e nos
tanques por toda a área
da Tapada. De pequenas
dimensões, alcança
os 30- 40 cm de altura.

Pombo torcaz

Peneireiro vulgar

Perdiz

É a maior espécie de pombo
existente em Portugal,
atingindo os 40 cm
de comprimento.
Facilmente identificável
pelas manchas brancas
existentes nas asas
e no pescoço.
Predada pela águia
de Bonelli e pelo açor.

Pequeno falcão (68 - 78 cm
de envergadura), observado
frequentemente parado
no ar, batendo fortemente
as asas- “pairar”.
Alimenta-se de pequenos
roedores, répteis e insectos.
Tem como estatuto de conservação “ pouco preocupante”.

Semelhante a uma
pequena galinha,
de aspeto inconfundível.
Alimenta-se de insectos,
sementes, frutos e raízes.
É predada pelos principais
carnívoros existentes:
raposa, gineto, aves
de rapina e javalis.

Columba palumbus

Falco tinnunculus

Alectoris rufa

CÓDIGO DE CONDUTA
Proibido fumar
ou foguear

Proibida a entrada
de animais domésticos

Circular nos
percursos assinalados

Proibido alimentar
os animais

Cuidado com
a fauna e a flora

Guardar os bilhetes
até ao fim da visita

Respeitar
a propriedade

Respeitar os horários de
encerramento da Tapada

Recolher o lixo

Proibida a utilização
de aparelhos sonoros

Respeitar os outros
visitantes

Não danificar ou alterar
a sinalética existente

Percurso Pedestre

Palanque de Caça

Casa do Mel

Amarelo PR
Percurso de bonitas paisagens já que passa predominantemente
por zonas altas. Há uma grande probabilidade de se observarem
algumas das espécies de aves de rapina que habitam a Tapada tais
como: águia de Bonelli, águia de asa Redonda ou o Peneireiro Vulgar.
Passa por exemplares de sobreiros de grande diâmetro, permitindo
a visita ao maior exemplar aqui existente (árvore de interesse
público com mais de 250 anos).

Maceira

Forno de Cal
Lagoinhas

8,7 kms - 3 horas

Vale
Figueiras

PR
e Sa
Ribeira d

Percurso
Pedestre
Amarelo

0km
Bilheteira

8,7 kms
Entrada

200m
100m
0m

o
faruj

Pavilhão de Caça
do Rei D. Carlos

Museu dos Coches
e das Carruagens

Aguda

Alojamento local

vista
oa
B
a
ad
Ru
Jardim Romântico
Espaços
para Eventos

Texugueira

Área de Destaque

Celebredo
Bilheteira, Loja e Cafeteria

LEGENDA
Informações

Primeiros socorros

Edifício de interesse

Ponto de encontro

Zona de lazer

Oficina de apicultura

Bilheteira

Casa das rapinas

Loja

Atividades equestres

Cafeteria

Tiro com arco

Wc

Estacionamento

Parque
de merendas

Codeçal

Informações

Ponte
da Barrela
Azerve

Entrada

Mafra 11 km
Ericeira 21 km

