Reserva Natural do Paul do Boquilobo
SOBRE

Situado a cerca de 6 kms da Golegã, o Paul do Boquilobo é uma planície aluvial de pântanos e zonas húmidas, em
que a vida depende do volume dos caudais dos Rios Tejo e Almonda que a circundam.
A paisagem é marcada por uma imensa teia de canais cobertos por diversas plantas aquáticas e pelos salgueiros que
crescem nas suas margens, onde as pequenas garças brancas (símbolo do Parque) fazem os ninhos. Trata-se da
maior colónia de garças da Península Ibérica que acorre a esta área protegida a partir de fevereiro/março para
nidificar e permanece durante o verão. Impressionante pelo silêncio e tranquilidade, o Paul de Boquilobo é um
excelente local para observação das diversas aves migratórias que por aqui passam nas várias épocas do ano.
Mas não só as garças se podem aqui encontrar. São cerca de 200 as espécies de aves, na sua maioria aquáticas que
procuram o Paul do Boquilobo, justamente declarado Reserva da Biosfera pela UNESCO para sua proteção.
Dentro da área de Reserva Natural não existe população residente, mas na região que a envolve e que beneficia da
sua humidade os terrenos férteis são propícios para a agricultura e oferecem boas pastagens para a criação de gado.
É frequente encontrarem-se na área protegida manadas de cavalos que se alimentam nos prados ou simplesmente
passeiam.
Para fazer a sua visita sugerimos que contacte previamente a Sede da Reserva pois nas épocas de nidificação o
acesso a alguns locais poderá estar condicionado. Também organiza visitas guiadas mas indicará o percurso
pedestre a seguir se o quiser fazer sozinho.
Contactos
Sede:
Quinta do Paul, Apartado 27, Brogueira - 2350-334 TORRES NOVAS
Tel.: +351 249 820 550 - Fax: +351 249 820 378
E-mail: rnpb@icnf.pt

Website:

http://www.natural.pt/portal/pt/AreaProtegida/Item/19
http://www.natural.pt/portal/en/AreaProtegida/Item/19

Caraterísticas e Serviços
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Roteiros sinalizados
Área do parque: 530 ha.
Altitude: Máx - 22m; min - 16m
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