Reserva Natural do Estuário do Sado
OVER

De rivier Rio Sado ontspringt in het gebergte Serra da Vigia, vlakbij Beja, loopt gedurende 180 km door de vlakten
van de Alentejo richting het noorden en mondt uiteindelijk in zee uit vlakbij Setúbal. Zijn estuarium vormt zich in de
buurt van Alcácer do Sal, een heel vochtig en vruchtbaar gebied waar het landschap wordt gekenmerkt door
rijstvelden en ooievaarsnesten in de kerktorens of elektriciteitsmasten. Deze elegante vogel kiest altijd hogere
plaatsen uit om een nest te bouwen en het is één van de meer dan 200 soorten die het estuarium van de Sado
opzoeken. Hiervoor is dit natuurreservaat gecreëerd, zodat deze soorten konden worden beschermd.
Het symbool van het reservaat en de bewoners die door hun aardige karakter opvallen, zijn de dolfijnen. Je komt niet
vaak dolfijnen in Europa tegen die vrijelijk in hun eigen habitat leven, maar in de Rio Sado woont een belangrijke
kolonie tuimelaars. Mis de gelegenheid niet om een boottocht te maken en enkele exemplaren om uw boot te zien
spelen.
Het Natuurreservaat van het Estuarium van de Sado (Reserva Natural do Estuário do Sado) is rijk aan alles wat de
natuur de Mens aanreikt voor verwerking. Dit beschermde gebied heeft onder andere kurkeiken, waar men de kurk
van verwerkt. De dennenbossen leveren pijnboompitten op die gebruikt worden in de regionale lekkernijen, die erg
geliefd zijn. Hoewel de zoutbanken tegenwoordig niet meer worden gebruikt, zijn ze door de eeuwen van groot
economisch belang geweest.
Getuigen van een heel oude industrie in dit gebied zijn de bekkens voor het pekelen van vis, die u in Tróia kunt
bezoeken bij de romaanse ruines van Cetóbriga. Met witte zandduinen en kalm water is Tróia een uitstekende
badplaats, die het uitgangspunt zou kunnen zijn voor de ontdekking van deze prachtige regio
Contactgegevens
Zetel:
Praça da República - 2900-587 SETÚBAL
Tel.: +351 265 541 140 - Fax: +351 265 541 155
E-mail: rnes@icnf.pt

Delegatie:
Centro de Educação Ambiental da Mourisca
Moinho de Maré Herdade da Mourisca - Estrada do Faralhão - 2910-276 SETÚBAL
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Tel.: +351 965 302 423

Website:

http://www.natural.pt/portal/pt/AreaProtegida/Item/21
http://www.natural.pt/portal/en/AreaProtegida/Item/21

Kenmerken en diensten
Aangegeven routes
Parkgebied: 23.160 ha.
Hoogte: Máx - 36m; min - 0m
Beschikbare accommodatie
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