
S to imy na most ku nad ma ∏à
rzecz kà, któ ra przed na mi roz -

le wa si´ na zie lo nych ∏à kach.
W p∏yt kiej wo dzie bro dzà wa rz´ chy,
szczu d∏a ki i sza blo dzio by, a w jed nej
z za to czek od po czy wa sta do pi´ç -
dzie si´ ciu ry cy ków. Na mu li stych
wy sep kach ˝e ru jà sie wecz ki, bie gu sy
i ˝wi row ce, a nad ni mi z gra cjà uno -
szà si´ pi´k ne ry bi twy bia ∏o wà se. Na
s∏up kach p∏o tu przed na mi co chwi la
przy sia da dzierz ba ru do g∏o wa, a na
dru tach – grup ka ˝o∏n. W pew nej
chwi li na skra ju trzcin uka zu je si´
kr´ pa syl wet ka pta ka o po t´˝ nym
czer wo nym dzio bie – to mo drzyk!
Nie mi ja pi´ç mi nut, a na nie bie za -
uwa ̋ a my ga do ̋ e ra, za na st´p ne pi´ç
– orze∏ ka w∏o cha te go. Gdzie my je -
ste Êmy – w pta siar skim ra ju? A mo ̋ e
to tyl ko sen? Nie – to wier na re la cja
z krót kie go po by tu na „most ku Ca -

na rie gi” ko ∏o mia stecz ka El Ro cio,
na skra ju Par ku Na ro do we go
Doñana w Hisz pa nii.

W po ∏u dnio wo -za chod nim kraƒ cu
Pó∏ wy spu Ibe ryj skie go, nie ca ∏e
100 km od Se wil li le ̋ y naj bar dziej
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Co to Doñana 
– pta si raj na kraƒ cu Eu ro py

Park Na ro do wy Doñan w Hisz pa nii roz cià ga si´ na po wierzch ni 50 tys. 720 ha, na po ∏u dnio wym za cho dzie
Pó∏ wy spu Ibe ryj skie go. Park zo sta∏ za ∏o ̋ o ny w 1969, a w 1994 wpi sa ny na li st´ Êwia to we go dzie dzic twa UNE -
SCO. Na zwa par ku (zwa ne go przez wie lu Hisz pa nów Par kiem Na ro do wym Doñ i Any) praw do po dob nie po -
cho dzi od Doñ i Any de Men do za i Si lva, ˝o ny siód me go diu ka Me di na Si do nia, Don Alon so Pére za de
Guzmán. By∏ on pa nem na tych w∏o Êciach po tym, jak ku pi∏ miej sco woÊç Al mon te i w 1589 r. zbu do wa∏ pa -
∏ac w sà siedz twie roz le wisk rze ki Gu ada lqu ivir, prze kszta∏ ca jàc oko li c´ w re jon po lo waƒ dla ary sto kra tów.
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zna ny Park Na ro do wy Hisz pa nii, b´ -
dà cy jed no cze Ênie jed nym z naj lep -
szych te re nów do ob ser wa cji pta ków
w Eu ro pie – Park Na ro do wy
Doñana. Two rzà go roz le g∏e ba gna
w del cie rze ki Gu ada lqu ivir od dzie -
lo ne po ∏a cia mi piasz czy stych wydm
od Oce anu Atlan tyc kie go. Cie p∏y
kli mat i nie zwy k∏a ró˝ no rod noÊç sie -
dlisk po wo du jà, ˝e od po wied nie wa -
run ki do ˝y cia znaj du je tu wie le, cz´ -
sto rzad kich gdzie in dziej ro Êlin
i zwie rzàt, przede wszyst kim pta -
ków. Tych ostat nich stwier dzo no a˝
365 ga tun ków! 

Doñana sta no wi wa˝ ne zi mo wi sko
dla se tek ty si´ cy pta ków wod no -b∏ot -
nych, zw∏asz cza ka czek i g´ si. Pod -
czas prze lo tów na roz le wi skach od -
po czy wa jà i ˝e ru jà ol brzy mie sta da
siew kow ców. Do sko na ∏e miej sce do
l´ gów znaj du jà tu pta ki bro dzà ce,
chru Êcie le, a tak ̋ e licz nie re pre zen -
to wa ne dra pie˝ ni ki z sym bo lem Par -
ku – or ∏em ibe ryj skim na cze le.

Po ry ro ku bar dzo zmie nia jà kra jo -
braz Doñany, a tak ̋ e wa run ki ˝y cia
jej skrzy dla tych miesz kaƒ ców. Naj le -

piej wy braç si´ tu wio snà, kie dy jest
jesz cze spo ro wo dy, we ge ta cja osià ga
mak si mum, a pta sie ˝y cie na bie ra
tem pa. Wy bierz my si´ wi´c na wir tu -
al nà wio sen nà wy ciecz k´ po Par ku! 

Na tu ral nym miej scem do jej roz -
po cz´ cia jest El Ro cio – uro kli we
mia stecz ko po ∏o ̋ o ne na skra ju roz le -
wisk za si la nych przez nie wiel kà
rzecz k´ zwa nà La Ro ci na. Za bu do -
wa tej miej sco wo Êci chy ba wszyst kim
tu ry stom ko ja rzy si´ ze sce ne rià zna -
nà z fil mów o Dzi kim Za cho dzie:
piasz czy ste uli ce, do my z we ran da mi,
a przed ni mi spe cjal ne drà gi do przy -
wià zy wa nia ko ni... Raz do ro ku,
w Zie lo ne Âwiàt ki ta ma ∏a miej sco -
woÊç prze ̋ y wa ist ne ob l´ ̋ e nie – ty -
sià ce piel grzy mów przy by wa jà wów -
czas kon no i pie szo, aby wziàç udzia∏
w do rocz nym od pu Êcie ku czci cu -
dow nej fi gu ry Mat ki Bo skiej z miej -
sco we go ko Êcio ∏a. Po zwie dze niu wy -
jàt ko we go mia stecz ka wróç my jed -
nak do ob ser wa cji pta ków w je go
oko li cach. Ran kiem mo˝ na je pro -
wa dziç wprost z bul wa ru, któ ry cià -
gnie si´ wzd∏u˝ roz le wi ska. Po po ∏u -

dniu le piej prze nieÊç si´ na dru gà
stro n´ La Ro ci ny, aby s∏oƒ ce mieç za
ple ca mi. Wów czas oczom na szym
uka ̋ e si´ wi dok ja ko ˝y wo przy po mi -
na jà cy swoj ski kra jo braz znad Bie -
brzy lub z re jo nu Uj Êcia War ty pod
S∏oƒ skiem: pod mo k∏a ∏à ka z pa sà cy -
mi si´ zwie rz´ ta mi i mnó stwem pta -
ków, a w tle mia stecz ko z ko Êciel nà
wie ̋ à. Ty le, ˝e za miast cza pli si wych
po wo dzie bro dzà wa rz´ chy, za miast
bo cia nów – fla min gi, a obok swoj -
skich cza jek i ry cy ków ˝e ru jà ˝wi -
row ce, sza blo dzio by i szczu d∏a ki...
Je Êli do pi sze nam szcz´ Êcie, nad g∏o -
wà za krà ̋ y ga do ̋ er lub orze ∏ek w∏o -
cha ty. Nad roz le wi skiem ko ∏o El Ro -
cio mo˝ na sp´ dziç ca ∏e go dzi ny nie
nu dzàc si´ ani przez chwi l´ – zw∏asz -
cza opi sa ny we wst´ pie „mo stek Ca -
na rie gi” na La Ro ci nie s∏y nie wÊród
bir dwat che rów z ca ∏ej Eu ro py ja ko
wspa nia ∏y punkt ob ser wa cyj ny. 

My jed nak prze nie Êmy si´ nie co da -
lej w g∏àb Par ku, do je go sie dzi by a za -
ra zem cen trum in for ma cyj ne go „Ace -
bu che”. Par king przed cen trum jest
ulu bio nym miej scem prze by wa nia kil -
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ku ro dzin srok b∏´ kit nych, któ re ko -
rzy sta jà z zo sta wio nych przez tu ry -
stów resz tek je dze nia – war to sko rzy -
staç z oka zji i przyj rzeç si´ z bli ska
tym pi´k nym pta kom, któ re po za po -
∏u dniem Hisz pa nii wy st´ pu jà na Êwie -
cie tyl ko w Chi nach! W du ̋ ej, sty lo -
wej ha cjen dzie po za biu ra mi Par ku
mie Êci si´ cie ka we mu zeum, a za raz
za bu dyn ka mi za czy na si´ Êwiet nie
przy go to wa ny szlak. Przez po ro Êni´ te
pi nio wym la sem wy dmy pro wa dzi on
do sze re gu ukryç zbu do wa nych na
skra ju mo kra de∏ spe cjal nie, by u∏a -
twiç ob ser wa cje. W bud kach tych pa -
nu je ch∏ód, a co naj wa˝ niej sze, b´ dàc
nie wi docz nym dla pta ków mo˝ na
oglà daç je z nie wiel kiej od le g∏o Êci.
Sie dzàc wy god nie mo ̋ e my po dzi wiaç
wi´c cha rak te ry stycz nie ce dzà ce
plank ton swy mi sze ro ki mi dzio ba mi
wa rz´ chy, po lu jà ce na ry by cza ple
pur pu ro we, na dob ne i mo dro no se,
rzad kie u nas ga tun ki ka czek: he∏ -
miat ki i pod go rza∏ ki, a cza sem tak ̋ e
lo kal ne ra ry ta sy: kacz ki ja rz´ ba te lub
ster nicz ki. WÊród drzew uga nia jà si´
licz ne wil gi i dud ki, nad otwar tà prze -
strze nià ∏o wià owa dy ba jecz nie ko lo -
ro we ˝o∏ ny. Wo bec ty lu atrak cji ˝al
opusz czaç ukry cie, bo wiem w ka˝ dej
chwi li mo ̋ e po ja wiç si´ no wa cie ka -
wost ka. Prze cho dzi my jed nak do ko -
lej nych bu dek – z któ rejÊ na pew no
uda nam si´ do strzec licz ne go tu, ale
doÊç skry te go mo drzy ka. Ten pi´k ny
ptak to bli ski krew niak na szej ∏y ski.

Jest jed nak od niej du ̋ o wi´k szy, i za -
miast p∏y waç wo li cho dziç wÊród
trzcin na swych no gach o bar dzo d∏u -
gich pal cach. Je go naj bar dziej ude -
rza jà cy mi ce cha mi sà jed nak nie bie -
sko fio le to wy ko lor upie rze nia oraz
wiel ki czer wo ny dziób i „∏y sin ka” na
czo le. Po po wro cie ze Êcie˝ ki przy -
rod ni czej war to w Ace bu che zwie dziç
eks po zy cj´ po Êwi´ co nà tra dy cyj nej
dzia ∏al no Êci lu dzi na ba gnach i wy -
dmach Doñany. Do wie my si´ tu o po -
∏o wach ma∏ ̋ y, wy pa la niu w´ gla
drzew ne go, po zy ski wa niu kor ka,
zbio rach orzesz ków pi nio wych, bart -
nic twie, pa ster stwie, ry bo ∏ów stwie
i po lo wa niach. Przez wie ki cz∏o wiek
po tra fi∏ ko rzy staç z bo gac twa tych te -
re nów nie nisz czàc przy ro dy, lecz
umie j´t nie ko rzy sta jàc z jej za so bów.
Pa ra dok sal nie to my Êli stwo naj bar -
dziej przy czy ni ∏o si´ do prze trwa nia
tych wspa nia ∏ych miejsc do na szych
cza sów. Ja ko re wi ry ∏o wiec kie kró la
oraz bo ga tych an da lu zyj skich ro dów,
wiel kie ob sza ry by ∏y za bez pie czo ne
przed in ten syw ny mi me to da mi za go -
spo da ro wa nia, po dob nie jak mia ∏o to
miej sce w przy pad ku na szej Pusz czy
Bia ∏o wie skiej. Do pie ro w XX wie ku
po ja wi ∏y si´ sza lo ne pla ny prze kszta∏ -
ce nia mo kra de∏ w... plan ta cje eu ka lip -
tu sów. Na szcz´ Êcie dzi´ ki zde cy do -
wa nym dzia ∏a niom lo kal nej i mi´ dzy -
na ro do wej spo ∏ecz no Êci przy rod ni -
ków uda ∏o si´ te mu za po biec i dziÊ
Park Na ro do wy Doñana znaj du je si´
na Li Êcie Âwia to we go Dzie dzic twa
Ludz ko Êci.

Wra caj my jed nak do na szej wy -
ciecz ki. Z Ace bu che mo ̋ e my wy ru -
szyç na or ga ni zo wa ny przez li cen cjo -
no wa nà fir m´ ca ∏o dzien ny wy jazd
w g∏àb Par ku Na ro do we go spe cjal nie
przy go to wa nà, te re no wà ci´ ̋ a rów kà.
Tra sa li czy a˝ 70 km i wie dzie naj -
pierw pla ̋ à oce anu w kie run ku uj Êcia
Gu ada lqu ivi ru, w dro dze po wrot nej
zaÊ przez la sy pi nio we. Tyl ko w kil ku
miej scach wy je˝ d˝a si´ na skraj ba -
gien, nie jest to wi´c wy ciecz ka szcze -
gól nie po le ca na ob ser wa to rom pta -
ków. War to jed nak si´ na nià wy braç,
aby zo ba czyç wspa nia ∏e wy dmy, Êród -
ziem no mor skie za ro Êla su cho lub ne
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i la sy pi nii i d´ bów kor ko wych, a tak -
˝e do wie dzieç si´ wie le o hi sto rii
i przy ro dzie Par ku od prze wod ni ka
(za zwy czaj mó wià oni po an giel sku,
co nie jest w Hisz pa nii zbyt cz´ ste).
W miej scach po sto jów mo˝ na zna leêç
na pia sku wie le Êla dów po zo sta wio -
nych przez ssa ki: dzi ki, da nie le, je le -
nie, a cza sem tak ̋ e rzad sze dra pie˝ ni -
ki: man gu st´, ˝e ne t´ czy za gro ̋ o ne go
wy gi ni´ ciem, ma jà ce go w Doñanie
swe ostat nie osto je ry sia ibe ryj skie go.
Z sa mo cho du ma my szan s´ zo ba czyç
te zwie rz´ ta, a tak ̋ e lu bià ce po lo waç
nad su chy mi te re na mi dra pie˝ ne pta -
ki: ga do ̋ e ra, orze∏ ka w∏o cha te go, czy
naj rzad sze go z nich, or ∏a ibe ryj skie go,
któ re go 15 par od by wa w Par ku l´ gi.

Po za opi sy wa ny mi miej sca mi
Doñana ofe ru je o wie le wi´ cej mo˝ li -
wo Êci wy cie czek i ob ser wa cji. In fra -
struk tu ra tu ry stycz na jest na praw d´
do brze roz wi ni´ ta, w wie lu miej scach
zbu do wa ne sà k∏ad ki, ukry cia, po za
opi sy wa nym cen trum in for ma cyj nym
Ace bu che sà te˝ dwa in ne: Pa la cio
del Ace bron oraz cen trum in for ma -
cyj ne im. J. A. Va lver de. Zw∏asz cza to
ostat nie war te jest od wie dze nia – po -
∏o ̋ o ne bez po Êred nio nad roz le wi -
skiem z ko lo nia mi wa rz´ch, cza pli
i Êle pow ro nów, umo˝ li wia ob ser wa -
cje z na praw d´ bli skiej od le g∏o Êci. 

Nie któ re rzad kie ga tun ki pta ków,
jak np. ste pów ki, ∏y sk´ czu ba tà czy
ka niu ka, cz´ sto ∏a twiej jest za ob ser -
wo waç po za Par kiem – na te re nie
pól, ry ̋ o wisk, sta wów ho dow la nych
itp. Ze wzgl´ du na rzad koÊç ich wy -
st´ po wa nia oraz roz le g∏oÊç ob sza ru
war to jed nak za si´ gnàç ra dy miej sco -
wych ob ser wa to rów lub wy na jàç
prze wod ni ka. 

Doñana to wspa nia ∏e miej sce,
przez wie lu opi sy wa ne ja ko naj pi´k -

niej sze wi dzia ne przez nich w ˝y ciu.
To je den z naj wi´k szych skar bów na -
tu ry ja kie za cho wa ∏y si´ w tak prze -
kszta∏ co nej przez nas Eu ro pie. B´ dàc
tu, ob ser wu jàc chma ry pta ków na roz -
le wi skach, szu ka jàc rzad ko Êci lub roz -
ko szu jàc si´ ob ser wa cja mi po spo li -
tych ˝o∏n czy dzierzb ru do g∏o wych,
pa mi´ taj my, ̋ e to od nas w du ̋ ej mie -
rze za le ̋ y, czy ta ki mi wi do ka mi b´ dà
mo g∏y cie szyç si´ tak ̋ e na sze dzie ci. 

 
Mi cha∏ Przy bysz

au tor jest prze wod ni kiem Klu bu Po dró ̋ y
„HO RY ZON TY” – biu ra po dró ̋ y spe cja li -
zu jà ce go si´ w tu ry sty ce po znaw czej. Biu ro
or ga ni zu je m.in. wy ciecz ki przy rod ni cze na
Bia ∏o ruÊ, S∏o wa cj´, do Hisz pa nii, Bu∏ ga rii,
Ho lan dii, Skan dy na wii oraz na Is lan di´.
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