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Národní park Doñana 



Národní park Doñana 

 Rok vyhlášení: 1969 

 Rozloha:  543 km2 

 Poloha: v ústí řeky Guadalquivir do moře 

 Název: po vévodkyni doně Aně de Silva y Mendoza 

 Ochrana:  Národní park     

  biosférická rezervace UNESCO 

  lokalita světového dědictví 

  mokřad mezinárodního významu - Ramsarská úmluva 

  prestižní Evropský diplom Rady Evropy  



1. Písečné pláže 

Třicetikilometrový pás přírodních pláží 



2. Písečné duny 

pohyblivé pískové duny - větry vanoucí z Atlantského oceánu, sporá vegetace 

- odolné trávy, cistem (Cistus spp.), vřesem obecným (Calluna vulgaris), 

vřesovcem pleťovým (Erica scoparia), křovinami a borovicí pinií (Pinus pinea) 



3. Mokřady 

Mokřady vznikající na nahromaděném jílu ve sníženinách, vznik díky 

vydatným podzimním dešťům. Letní vedra zeleň ničí a vysušují, mokřady 

pak připomínají popraskaným povrchem spíše pouštní krajinu. 



4. Křoviny 

Ekoton mezi močály a zpevněnými dunami porostlými lesem, 

označení vera 



5. Lesní společenstva 

Na nepohyblivých píscích – lesní porosty, v nichž převládá borovice pinie 

(Pinus pinea), dub korkový (Quercus suber), planě rostoucí olivovník 

evropský (Olea europaea) a hned několik druhů jalovců (Juniperus spp.). 



Virtuální prohlídka 



Fauna 

• asi 420 stálých a migrujících ptačích druhů = více než na celém území ČR 

• mokřady - přezimování víc než půl milionu vodních ptáků/rok 

 

plameňáci růžoví starosvětští (Phoenicopterus ruber roseus), orel iberský 

(Aquila adalberti), čírka úzkozobá (Marmaronetta angustirostris), kachnice 

bělohlavá (Oxyura leucocephala), kachnice kaštanová (Oxyura jamaceinsis),  

a nejpočetnější evropské populace dalších pro nás exotických ptačích 

klenotů: straka modrá (Cyanopica cyana), ibis hnědý (Plegadis falcinellus), 

stepokur krásný (Pterocles alchata) a lyska hřebenatá (Fulica cristata) 

 

 



Fauna 

Rys pardálový (Lynx pardinus): nejohroženější kočkovitá šelma světa! 

Jen dvě populace v jižním Španělsku: 1) Doñana 24 až 33 kusů  

2) Sierra Morena 60-110 dospělců  celkem jen 84-143 







Rys pardálový 

Rys pardálový (Lynx pardinus):  

Ohrožení:  

• Decimace (lov, nemoci) králíka divokého (= králík evropský Oryctolagus 

cuniculus), hl. potravního zdroje  (pův. jihoevropský druh) 

• Zalesňování (borovice a plantáže blahovičníků) 

• Omezování heterogenity prostředí, fragmentace 

• Rozvoj infrastruktury, rekreační objekty, přehrady, silnice 

• Automobily! 

 

Ročně se ve volné přírodě Doñany sice narodí deset mláďat, ale během roku 

zahyne čtyři až šest dospělých zvířat pod koly automobilů. 



Fauna 

Rys pardálový (Lynx pardinus): ohrožení - automobily! 

Ročně se ve volné přírodě Doñany sice narodí deset mláďat, ale během roku 

zahyne čtyři až šest dospělých zvířat pod koly automobilů. 



Rys pardálový 



Rys pardálový 































































































































































Inspirace pro ČR 

• Řešení biokoridorů 

• Eliminace kolizí se silniční sítí a jinými bariérami 

• Průchody pro zvěř u oplocených ploch (linií) 

• Podchody pod silniční sítí 

• Ochrana ptáků na linkách vysokého napětí 

• Ekoturistika a zázemí pro návštěvníky 









Děkuji za pozornost 


