A NATUREZA DESLUMBRANTE DA RD
Mais de 25% do terreno e das áreas costeiras exclusivas do país foram protegidos sob a forma de
parques nacionais, reservas científicas, monumentos naturais, refúgios de vida selvagem e santuários
marinhos, garantindo acesso a terras e mares inimagináveis. Esses ecossistemas bonitos e abundantes
estão dentro de um plano de conservação que possui 123 áreas, incluindo 29 parques nacionais, 16
reservas naturais, 15 reservas científicas, 29 monumentos naturais e dois santuários marinhos.
Algumas das mais impressionantes e diversas paisagens intocadas do Caribe são abundantes nos
parques nacionais do país. Os visitantes encontrarão uma variedade de áreas protegidas, incluindo
montanhas com florestas de pinheiros e florestas nubladas, como a Reserva Científica Ébano Verde, na
região central, e as praias de areias brancas da Bahía de Las Águilas no Parque Nacional Jaragua, no
sudoeste do país. Além disso, o Parque Nacional Los Haitises, na costa nordeste, possui manguezais
intocados, enquanto o Parque Nacional de Cotubanamá, ao longo do Mar do Caribe, conta com trilhas
exclusivas para caminhadas e cavernas com desenhos antigos dos tainos.
A seguir estão algumas das áreas protegidas mais importantes e visitadas do país.

PARQUE NACIONAL DE COTUBANAMÁ
O Parque Nacional de Cotubanamá, declarado parque nacional em 1975, ocupa uma área total de 420
quilômetros quadrados. Um local privilegiado para a observação de aves, essa região subtropical e de
floresta tropical seca contém mais de 140 espécies de aves, incluindo o raro pombo-de-coroa-branca, o
papagaio-de-hispaniola e o atobá-de-pés-vermelhos. No Parque Nacional de Cotubanamá fica a Isla
Saona, uma impressionante ilha de 110 quilômetros quadrados. Como a segunda atração mais visitada,
a ilha é uma das favoritas para banhos de sol, mergulho com snorkel ou cilindro e observação da
natureza.

PARQUE NACIONAL LOS HAITISES
Na costa nordeste ao longo da Baía de Samaná, cerca de 600 quilômetros quadrados de áreas exclusivas
e diversificadas formam o Parque Nacional Los Haitises. Manguezais, estuários, enseadas e baías
compõem o parque, que é bem conhecido por suas magníficas séries de grutas de calcário e suas
excursões de barco através de manguezais exóticos. Essa região protegida é o lar de solenodontes,
morcegos, tartarugas e mais de 100 espécies de aves.

PARQUE NACIONAL JARAGUA
O Parque Nacional Jaragua, o maior do país, está localizado dentro da Reserva da Biosfera JaraguaBahoruco-Enriquillo (UNESCO), na costa sudoeste. Abrangendo muitos tipos diversificados de terrenos, a
região inclui áreas de floresta, costa e mar. O parque tem uma grande riqueza florística e uma grande
diversidade biológica, e grande parte da vegetação pode ser considerada pouco alterada pela
humanidade. Guias levam os visitantes por partes emocionantes dessa extensa região de 1.374

quilômetros quadrados, onde mostram a arte rupestre nativa dos tainos, os flamingos, as folhagens
verdejantes e muitas outras atrações.
Dentro do Parque Nacional Jaragua está a Baía das Águilas, que reúne praias impressionantes de areias
brancas e águas cristalinas e tranquilas. Esse cenário amável torna essa área protegida ideal para nadar,
mergulhar com snorkel, caminhar e aproveitar a verdadeira natureza exclusiva da República
Dominicana. Não há hotéis e restaurantes ao redor da área, que não é uma atração de turismo em
massa. Isso dá um toque extra para aqueles que apreciam a serenidade de lugares deslumbrantes.

PARQUE NACIONAL DO LAGO ENRIQUILLO
No sudeste, dentro do parque nacional, fica a deserta Isla Cabritos, um pedaço de terra de 24
quilômetros quadrados de comprimento situado no centro do Lago Enriquillo, o maior lago de água
salgada do Caribe. Como ponto mais baixo do Caribe, o Lago Enriquillo fica a aproximadamente 43
metros abaixo do nível do mar e abriga uma grande população de crocodilos. Ele também caracteriza-se
por ser o único ecossistema neotrópico que possui 3 categorias universalmente reconhecidas de gestão
superior: Parque Nacional, Área de Pantanal RAMSAR e Reserva da Biosfera (UNESCO).

PARQUE NACIONAL DE MONTECRISTI
Com mais de 191 quilômetros quadrados de áreas costeiras, manguezais, lagoas e ilhotas em alto-mar,
esse parque nacional a noroeste é uma beleza natural com regiões distintas e sistemas climáticos
variados. As ilhotas em alto-mar situam-se na costa norte, enquanto as áreas florestais constituem
grande parte do restante da área terrestre ao norte. Áreas secas sem muita vegetação ficam mais para o
sul. El Morro, uma grande bacia de calcário no parque, é uma conhecida formação semelhante a uma
ilha e cercada por ilhas com belas praias.

PARQUES NACIONAIS DA SERRA DE BAHORUCO, SIERRA DE NEIBA E SIERRA MARTÍN GARCÍA
Reunindo as províncias Independencia, Pedernales, Barahona e estendendo-se até o Haiti, a cordilheira
da Serra de Bahoruco contém savanas e vales locais com cenários deslumbrantes. A Serra de Bahoruco
caracteriza-se pela variedade e particularidade de seus ecossistemas naturais que abrigam um
importante número de espécies de flora e fauna. Ela é considerada um centro de endemismo,
relacionado à origem da Hispaniola, formado pela união de duas ilhas paleolíticas que tinham sua flora e
fauna particulares.
Mais ao norte, ficam as cordilheiras da Sierra de Neiba e da Sierra Martín García, que são duas seções
menores de colinas, separadas de Bahoruco pelo rio Yaque del Sur. A Serra de Bahoruco tem um imenso
valor arqueológico, com inúmeras cavernas com pictogramas zoomórficos, antropomórficos e
enigmáticos, enquanto a Serra Martín García possui um valor próprio, com uma natureza diversa que
inclui floresta seca de montanha, floresta seca subtropical, floresta subtropical úmida e floresta úmida
de baixa altitude.

PARQUE NACIONAL VALLE NUEVO
Mais de 657 quilômetros quadrados da região central abrangem o Parque Nacional Valle Nuevo, uma
área de floresta protegida que possui fabulosas cachoeiras e oferece observação de pássaros de alta
qualidade. Alguns dos locais mais reconhecidos da região incluem o Salto de Aguas Blancas, uma cascata
de 26 metros de altura e três camadas de profundidade na floresta tropical, e Las Pirámides, um
monumento construído em 1958 por diferentes personalidades a fim de agradecer ao presidente e
ditador Rafael L. Trujillo pela construção da estrada San José de Ocoa-Constanza.

PARQUE NACIONAL ARMANDO BERMÚDEZ E PARQUE NACIONAL JOSÉ DEL CARMEN RAMÍREZ
Abrangendo quase 1.530 quilômetros quadrados, esses dois parques no centro-oeste circundam grande
parte da cadeia montanhosa do país, incluindo o pico mais alto das Antilhas, o Pico Duarte. Esses
parques abrigam diversas espécies de flora e fauna, incluindo o javali e a ave nacional: a Cigua Palmera.
Acompanhados por guias, os visitantes podem planejar caminhadas e acampamentos com duração de
vários dias que lhes dão uma ideia do esplendor natural e da biodiversidade dos parques.

PARQUE NACIONAL NALGA DE MACO
Florestas nubladas montanhosas compõem grande parte do Parque Nacional Nalga de Maco, que foi
estabelecido em 1995 e inclui uma área de 278 quilômetros quadrados na parte central ocidental do
país. Os belos picos das montanhas e as cavernas com antigos desenhos dos tainos aguardam os
viajantes, que têm a oportunidade de fazer excursões guiadas de dois dias em mulas.

PARQUE NACIONAL SUBAQUÁTICO DE LA CALETA
Fundado em 1986, o Parque Nacional Subaquático La Caleta tem pouco mais de 12 quilômetros
quadrados e fica a leste de Santo Domingo, na região centro-sul. As águas são populares para mergulho,
pois os mergulhadores podem ver os destroços do Hickory, um navio de caça ao tesouro do início dos
anos 80. O parque subaquático também tem um museu estátuas submersas de barro e argila de
diferentes deuses tainos para os mergulhadores apreciarem.

LAS CALDERAS DUNES
Essa área protegida compreende o maior e mais importante sistema de dunas do Caribe. Além de
oferecerem uma grande beleza cênica, as dunas evitam a sedimentação da baía, protegem as
comunidades dos ventos dos furacões e abrigam espécies únicas adaptadas a esses ambientes secos e
salinos. Las Calderas oferece ambientes de relevância para espécies migratórias e costeiras. Ela abriga
espécies como mangues vermelhos e amarelos, cactos, garças, gaivotas negras, pelicanos e muitas
outras raças características desse tipo de clima.

SANTUÁRIO DE MAMÍFEROS MARINHOS BANCO DE LA PLATA
O Banco de la Plata fica a cerca de 148 quilômetros ao norte da costa da República Dominicana e tem
uma profundidade média de 20 metros. Estabelecido em 1986, esse santuário foi criado para proteger
milhares de baleias jubarte que fazem viagens anuais a cada inverno para acasalar e dar à luz nessas
águas calmas e quentes. Durante os meses de novembro a abril, cerca de 2.500 a 3.000 baleias, que
constituem 80% de toda a população dessas baleias do Atlântico Norte, chegam religiosamente no
santuário.

CUEVA DE LAS MARAVILLAS
A Cueva de las Maravillas está localizada entre as cidades de San Pedro de Macorís e La Romana, a
sudeste. Estendendo-se por 89 quilômetros quadrados, o fascinante sistema de cavernas contém
centenas de pictogramas e petróglifos bem preservados dos índios tainos, que habitaram a região
milhares de anos antes. Acessível aos visitantes, a habilitação contém um excelente sistema de
iluminação e trilhas.

MONUMENTO NATURAL LOMA ISABEL DE TORRES
A cordilheira Loma Isabel de Torres eleva-se a 800 metros de altura, com uma rica vegetação que inclui
florestas costeiras, ombrófilas, latifoliadas nubladas e “anãs”. Ela foi a primeira área protegida
declarada, e sua riqueza florística é apreciável em 594 espécies de plantas. Essa variabilidade em tão
pouco espaço é um indicador do equilíbrio ecológico do ecossistema predominante. Uma rota bem
procurada até o topo é o teleférico que leva a um impressionante jardim botânico e uma réplica da
estátua do Cristo Redentor.

RESERVA CIENTÍFICA ÉBANO VERDE
Estabelecida em 1989, a reserva científica de 29 quilômetros quadrados possui mais de 600 espécies de
plantas e está situada na cordilheira central, perto do município de Constanza. Ela recebeu seu nome da
árvore nativa de ébano verde, que é abundante na região. Intocada pela humanidade, essa área
deslumbrante abriga espécies como papagaios, periquitos, carões e as ameaçadas cigüitas de Constanza.
Entre os mamíferos, estão os morcegos e os solenodontes. As atrações ecoturísticas incluem o caminho
Baño de Las Nubes e o spa natural El Arroyazo.

