
PAUL DO BOQUILOBO 
 
Código: PT015 
Alentejo: Golegã (Santarém) 
Coordenadas geográficas: 39º22’N 08º32’W 
Área: 432 ha 
Altitudes: 12-22 m 
 
Critérios 
B1i (Platalea leucorodia) 
B2 (Platalea leucorodia) 
C2 (Platalea leucorodia) 
C6 (Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Platalea 
leucorodia, Milvus migrans, Himantopus himantopus, Chlidonias hybridus) 
 
Descrição do sítio 
Paul com água doce, dominado por floresta aluvial e outra vegetação aquática emergente, 
localizado em plena planície ribatejana. O paul apresenta várias valas, formando uma malha que, 
em conjunto com o rio Almonda, é responsável por uma elevada variação do nível de água ao 
longo do ano. O ciclo da água no paul permite o cultivo das zonas periféricas, enquanto que o 
centro do paul permanece alagado durante a maior parte do tempo. Estas zonas mais interiores 
contêm extensas galerias de freixos e salgueiros. Nas zonas de maior encharcamento destacam-se 
manchas de golfão e espadana, e em menor escala de caniço e de bunho. Este sítio localiza-se 
muito perto da Golegã, uma cidade em grande desenvolvimento. 
 
Habitats: Florestas e matas (floresta aluvial), Zonas húmidas (águas paradas doces; cursos de 
água; vegetação ribeirinha), Zonas artificiais (terra arada), Vegetação exótica 
 
Uso do solo: Agricultura, Conservação da natureza e investigação, Gestão de recursos hídricos 
 
Importância ornitológica 
Tem uma das maiores colónias de garças na Península Ibérica, e números interessantes de 
efectivos nidificantes de Colhereiro Platalea leucorodia, de Milhafre-preto Milvus migrans e de 
Gaivina-dos-pauis Chlidonias hybridus. Importante ainda a nível nacional pela concentração de 
patos invernantes. 
 
Espécie Época Ano Min Máx Rigor Critérios 

Ixobrychus minutus  Garçote N 1996 comum - C6 

Nycticorax nycticorax  Goraz N 1996 30 100 A C6 

Ardeola ralloides  Papa-ratos N 1995 rara - C6 

Egretta garzetta  Garça-branca N 1996 200 400 B C6 

Ardea purpurea  Garça-vermelha N 1995 6 12 A B2, C6 

Platalea leucorodia  Colhereiro N 1995 20 30 A B1i, B2, C2, C6 

Milvus migrans  Milhafre-preto N 1996 comum - C6 

Chlidonias hybridus  Gaivina-dos-pauis N 1996 40 120 A C6 

 
Protecção legal 
Nacional: Reserva Natural do Paul do Boquilobo (Decreto-lei nº 198/80 de 24 de Junho, 
reclassificada pelo Decreto Regulamentar nº 49/97 de 20 de Novembro; 529 ha, inclui 369 ha da 
IBA); ZPE Paul do Boquilobo (PTZPE0008; Decreto-Lei nº 384-B/99, de 23 de Setembro; 432 
ha coincidentes com a IBA). 
Internacional: ZPE Paul do Boquilobo; Sítio Ramsar (7PT005, 1996, 529 ha, inclui 369 ha da 
IBA).Reserva da Biosfera (Programa Man and Biosphere/UNESCO) 



 
Conservação 
A introdução e expansão do jacinto-de-água (Eichhornia crassipes) tem causado problemas 
ecológicos. O sítio está ainda sujeito à pressão de agricultores que querem intensificar as práticas 
agrícolas e aumentar a área de cultivo com drenagem de zona húmida. As descargas de efluentes 
e a expansão urbana da Golegã são outros problemas importantes. Entre outros problemas 
encontram-se também: poluição química resultante de efluentes domésticos e também de 
actividade industrial (esta última é proveniente das várias unidades que lançam os seus efluentes 
numa das valas de drenagem); caça furtiva; derrube do montado envolvente para plantação de 
eucaliptos e outras culturas (ex.: milho e girassol). 
 
Ameaças: Abandono/redução da gestão do terreno (B), Introdução de espécies exóticas (A), 
Drenagem (A), Industrialização/urbanização (B), Fenómenos naturais (B) 
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