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Reserva Natural do Paul do Boquilobo
Op ongeveer 6 km van Golegã ligt Paul do Boquilobo, een ondergelopen vlakte met moerassen en vochtige
gebieden, waar het leven afhangt van de stand van het water van de rivieren de Taag en de Almonda, die het gebied
omringen.
Het landschap wordt grotendeels bepaald door het enorme web aan waterlopen bedekt met verschillende
waterplanten en door de wilgen die op de oevers groeien, waar kleine zilverreigers (symbool van het park) nestelen.
Hier leeft de grootste kolonie reigers van heel het Iberische schiereiland, die in februari/maart naar dit beschermde
gebied komen om te nestelen en die hier de zomer doorbrengen.
Maar er zijn niet alleen reigers. Er zijn nog circa 200 andere vogelsoorten, de meeste zeevogels, die Paul do
Boquilobo opzoeken. Om ze te beschermen is dit gebied door de UNESCO uitgeroepen tot Biosfeer Reservaat.
Binnen het reservaat wonen geen mensen, maar de regio om het reservaat die vruchtbaar is vanwege de
vochtigheid, is erg geschikt voor de landbouw en biedt goede grasgebieden voor de veeteelt. In het beschermde
gebied zijn ook kudden paarden die hier grazen of loslopen.
Het natuurreservaat Paul do Boquilobo is indrukwekkend vanwege de stilte en de rust. Hierdoor is het de ideale
plaats om trekvogels, die hier verschillende seizoenen zijn, te observeren.
Als u een bezoek wilt brengen aan dit prachtige landschap, raden wij u aan om eerst contact op te nemen met het
kantoor van het reservaat. U kunt hier wandelen met een gids of zonder; de wandelpaden worden goed aangegeven.
Tijdens het broedseizoen zijn sommige plaatsen in het reservaat maar beperkt toegankelijk.
Contactgegevens
Website:

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/r-nat/rnpb

Kenmerken en diensten
Aangegeven routes
Parkgebied: 530 ha.
Hoogte: Máx - 22m; min - 16m
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