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Suggesties voor bezoekers aan

het Nationale Park Coto de Doñana

Wim Loode

Dit artikel wil de excursiemogelijkheden bui-

ten het afgesloten (en goed bewaakte!) reser-

vaat aangeven. Over de ornithologische heer-

lijkheden zelf is op andere plaatsen al veel

geschreven, onder andere in 'Het Vogeljaar'.

In de litteratuurlijst zijn ook nog andere pu-

blikaties opgenomen. Samen geven ze een

goed beeld van de avifauna, de vegetatie, de

ontstaansgeschiedenis en de verwerving
door natuurbeschermingsinstanties van dit

vermaarde natuurgebied. Hier zij nog slechts

vermeld dat het Nationale Park Goto de Do-

hana zo groot is als onze Noordoostpolder

(48.000 ha) en dat er nog een bufferzone van

30.000 ha omheen ligt.

Het plaatsje El Rocio is een goed uitgangs-

punt voor excursies. Er zijn geschikte moge-

lijkheden om er te overnachten. Ik heb goede

ervaringen met 'Fonda Cristina’, een eenvou-

dig, maar goed hotel, waar men in de vroege

ochtend de vogels kan horen in de natte gras-

landen langs hel riviertje de Arroyo de la Ro-

cina. Heel geschikt is ook een kamer (voor

600 pts.) bij een Engels echtpaar (Engels ont-

bijt!)* Hij geeft graag het laatste nieuws over

de vogels.

Allereerst de officiële excursiemogelijkhe-

den. Icona, de Spaanse staatsnatuurbe-

schermingsorganisatie, onderdeel van het

ministerie van Landbouw, biedt langs de weg

van El Rocio naar Matelascahas aan de kust,

op twee plaatsen mogelijkheden voor korte

excursies. Op twee kilometer van El Rocio af,

rechts van de weg bij het 'Centro de Informa-

ción Las Rocinas kan men een door paaltjes

Duinlandschap met Parasoldennen langs dezeekust van deGoto Dohana, mei 1951.

Wie voor de eerste keer in Zuid-Spanje de deltamoerassen van de Guadalquivir wil bezoeken,

komt bedrogen uit. Vooraf schrijven aan het ’Estación Biologica’ in Sevilla, zoals in elke gids

over het gebied wordt aanbevolen, levert vrijwel zeker geen antwoord op. Het begeerde verblijf

in het reservaat, waar het Palacio de Doñana gasten kan herbergen, is onbereikbaar. Men

komt er alleen in via goede relaties èn een goed omschreven doel voor een wetenschappelijk
onderzoek.

Wel is ter plaatse een rondrit te reserveren met een Landrover of een terreinbus (maximaal 56

personen per keer!). De meeste vogelaars zullen dit lot liever niet willen delen met gewone toe-

risten, die gauwer tevreden zijn. De rit is overigens wat de afstand betreft, wel z’n geld waard:

Men gaat 30 km over het strand en rijdt totaal 80 km! Gelukkig blijken er ook andere mogelijk-

heden te zijn om buiten het park vrijwel alle vogelsoorten te zien te krijgen die er voorkomen.
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aangegeven wandeling maken van 2'h km

door dennenbos, een gebied met de struiken-

begroeiing van Halimium en langs rietmoe-

rassen van de Arroyo de la Rocina. Op ver-

scheidene plaatsen staan er waarnemings-

hutten. Een andere mogelijkheid is bij El Ace-

buche, het bezoekerscentrum op drie km van

Matelascahas. Een wandeling langs de

schuilhutten kan hier goede waarnemingen

opleveren. Gegarandeerd ziet men daar het

Purperhoen.

Bovendien is hier de breed opgezette ten-

toonstelling over natte ecosystemen op de

wereld de moeite waard. Er zijn ook goede
folders verkrijgbaarover het gebied. Voor wie

Spaans kan lezen is het boekje ’Guia de los

Espacios Naturales de Espaha’ het aan-

schaffen waard. Hierin staat de beste be-

schrijving van de Coto de Dohana en ook de

bedreigingen worden beschreven. Deze zijn

nog wezenlijk aanwezig, zoals het dalen van

de waterspiegel, insekticiden en het te ge-

makkelijk toestaan van cultuurtechnische in-

grepen in het buffergebied.
Buiten deze officiële mogelijkheden biedt de

bufferzone overal gelegenheid tot vogelstu-
die.

In de eerste plaats is de tocht naar Palacio

del Rey aan te bevelen. Dit is een jachtverblijf
dat in het verleden door Spaanse koningen
werd gebruikt, ca. tien km ten oosten van El

Rocio. In El Rocio is het begin van de route

nogal moeilijk te vinden, maar vragen helpt.

De zandweg, die met een gewone auto toch

wel te berijden is, voert langs het reservaat

door dennenbossen (met Blauwe Eksters) en

langs marismas (zoutmoerassen) naar het

Palacio, waar zich onder andere boomnesten

van Ooievaars bevinden. In deze omgeving
nestelt ook een paar Keizerarenden. Een vari-

ant op deze tocht is om halverwege het Pala-

cio, bij een splitsing met hoge Eucalyptusbo-

men, naar rechts te gaan. Deze route voert

langs uitgestrekte marismas (zoutmoeras-

sen) en drogere, onbeboste gebieden. Hier

kunnen veel stootvogels, moerasvogels en

zandhoenders worden waargenomen.

Door de weg naar Moguer te nemen, zijn er

mogelijkheden om het hogere drogere deel te

bereiken. Het is de laatste weg in El Rocio die

voor de brug naar het westen gaat. Het is ook

een zandweg die langs droge en vochtige
bossen en uitgestrekte landerijen voert. Er

bestaat hier een kans op het waarnemen van

Kleine Trappen.

Het kustgebied met hoge mobiele duinen is

ten westen van Matelascahas, waar het ver-

pest is door verschrikkelijke bouwsels voor

badgasten, nog redelijk intact. Daar bevin-

den zich ook enkele kampeerterreinen.

Meer initiatief eist het om aan de andere kant

van de Guadalquivir te Komen. Daar, ten

noorden van Sanlücar de Barrameda ligt het

gebied Bonanza, waar Jan P, Strijbos in 1957

zo enthousiast de Slangenarend heeft be-

schreven. Wij zijn dan al aangelandbij de ver-

dere excursiegebieden in Zuid-Spanje, die

goed beschreven zijn in Shepherd.

Wie nu naar Spanje wil, kan op de hoogte

zijn!
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