Portugal Algarve; 3 tot 10 maart 2010
De hierna genoemde natuurgebieden werden bezocht vanuit onze standplaats
Pedras d’el Rei, een klein vakantiepark op steenworpafstand van Tavira. Vanaf het
vakantiepark is het enkele minuten lopen naar het natuurreservaat Ria Formosa, aan
de zuidoostkust van de Algarve. Tijdens deze vakantieweek hadden we helaas slecht
weer; regenachtig en met zo’n 6 graden veel te koud.

Pedras d’el Rei
Direct na aankomst aan de kust zag ik een Grijze wouw jagen boven een boomgaard
tegenover de kustlijn, grofweg tussen Pedras d’el Rei en Santa Luzia. Rijdende
vanuit Pedros d’el Rei naar de kust, kom je bij een parkeerplaats waar je het treintje
naar de zandstranden kunt nemen. Als
je de weg links volgt richting Santa
Luzia, is er na circa 200 meter een
zandpad naar een woning (nummer
280). Tussen dit zandpad en het
volgende diep uitgesleten zandpad
links van de weg naar Santa Luzia,
liggen enkele (verwaarloosde) boomgaarden. Hier staan tevens enkele
bekabelde palen. De Grijze wouw zat
veel op de palen of op de draden. Het
jaaggedrag, waarbij de vogel biddend
	
  
als een Velduil met de kop naar
beneden richt voordat tot een duikvlucht werd besloten, was zeer goed waar te
nemen.
De bermen van deze weg zijn ook interessant: Putter, Groenling, Koereiger,
Kuifleeuwerik, Merel, Geelpootmeeuw en Kleine zwartkop. In de kuststrook diverse
steltlopers.

Parque Natural da Ria Formosa
Tussen Faro en Tavira ligt een 60 km lange kuststrook welke in 1987 werd
uitgeroepen tot natuurpark. Het heeft een oppervlakte van circa 18.000 ha. Het is
een getijden gebied met veel zoute moerassen, slikken, schorren en zoutpannen. Ik
bezocht een deel van het gebied ten westen van Faro, op de kaart aangegeven als
Ludo bij Quinta do Gondra. Bereikbaar met de auto door de N125 richting het
vliegveld bij Faro aan te houden. Op de laatste rotonde voor je de parkeerplaatsen
naar het vliegveld op gaat, ga je rechtsaf. Die weg na tweehonderd meter rechts
aanhouden en dan na 400 meter links het zandpad volgen. Je komt dan langs een
betonbedrijf. Aan het einde van het pad staat een witte woning en een bord verboden
ingang, privéterrein. Daar de auto parkeren en te voet het pad volgen naar de Ludo.

Dat is een zoutwinningbedrijf. Aan het pad zie je veel zoutpannen (links) met veel
soorten steltlopers. Rechts
is een moerasgedeelte met
Aalscholvers en Ooievaars.
Het mooiste punt is een
kleine heuvel rechts van de
Ludo. Ga hiervoor direct
voor de boerderij een pad
op wat langs een ruïne
loopt. Volg het grindpad tot
boven op een heuvel waar
je een mooi uitzicht hebt
over een boomgaard. Daar
veel Hoppen en Blauwe
eksters gezien. Ook is er
een betonnen skelet van
een oud gebouw waar
tientallen ooievaarsnesten op zijn gebouwd. Onderweg veel zangvogels waaronder
Fitis en Kleine zwartkop. Om te genieten van de rust en van de vogels een mooi
gebied. Voor fotografen minder daar de vogels erg schuw zijn. Daarnaast vond ik zelf
de vliegtuigen en helikopters erg storend.
Ingang van het pad richting Ludo: N37º02’05” en W007º59’57”.

Parque Ambietal Vilamoura
Dit is een prachtig gebiedje waar je goed kunt wandelen. Het kenmerkt zich door
twee landschappen: voormalig bouwland en twee plassen. Bij de plassen zijn
vogelkijkhutten geplaatst. Volg vanuit Faro de N125 richting het westen tot vlak na
Vilamoura. Daar waar de spoorlijn rechts vlak langs de weg komt te lopen ga je
linksaf richting Quitas da Quarteira. Na enkele honderden meters nader je een BPtankstation. Ga voor dat station linksaf. Op een gegeven moment kom je bij een
rotonde. Vroeger moest je daar rechtdoor een doodlopende weg op. Het golfgebied
is echter erg groot geworden en je moet nu op de rotonde linksaf, direct daarna
rechts af een weg in met bord doodlopend. Volg deze weg rechts aanhoudend en je
komt feitelijk weer op de oude doodlopende weg uit. Ga daar linksaf en je ziet direct
de poort van het park.

	
  

	
  

Het park ligt links van de oever van de rivier Ribeira de Quarteira. Deze is omzoomd
met palmriet. Na circa twee meter het pad in het park gevolgd te zijn kom je een
informatiebord tegen. Er is een rondwandeling en een pad naar de twee kijkhutten.
De rondwandeling gaat om het voormalige bouwland heen. Daar op diverse plaatsen
Rode patrijs gezien. Ook veel Hop en Blauwe ekster.
Bij de eerste kijkhut (die op het noorden kijkt) zaten diverse Purperkoeten,
Koereigers en Dodaars. Bij de tweede kijkhut aan het einde van het park (volg de
borden) heb je zicht op het zuidoosten. Voor fotograferen niet gunstig. Daar ook
Purperkoeten, maar ook Bruine kiekendief en Reuzenstern. Klap op de vuurpijl was
een mannetje Maskerwever. Er zit daar sinds enige jaren een kolonie van deze
Afrikaanse vogelsoort. Onderweg langs de wandelpaden weer Hop, Blauwe ekster,
Grauwe gors, Fitis, Merel en Huismus.

Ingang van het park: N37º06’26” en W008º09’04”.

Reserva Natural do Sapal de Castro Marim
Een groot deel van de natuurreservaat wordt gevormd door de laagvlakte van de
rivier Guadiana. Deze vormt de grens met Portugal en Spanje. Bij vloed stroomt
zoutwater het gebied in. In het gebied is een informatiecentrum aanwezig. Deze is te
bereiken vanaf de IP1 (A22), afslag Castro Marim en dan de 122 richting Azinhal een
klein stukje volgen. Al vrij snel daarna staat er rechts een bord Reserva Natural. Daar
rechtsaf en de camera maar vast klaarmaken. De hele weg naar het
informatiecentrum kom je langs leuke poeltjes met soorten als Steltkluut, Grutto,
Turelaar, Bonte strandloper, jagende Bruine kiekendief, Torenvalk, Kuifleeuwerik etc.
Aan het einde van deze grindweg zie je een groot bruin stenen gebouw. Dat is het
informatiecentrum, met net rechts er voor een zoutberg. Het centrum is helaas weinig
open en de informatieborden zijn verwaarloosd. Parkeer de auto op de parkeerplaats
en neem de rondwandeling rondom de heuvel waar het witte huis op staat. Daar zat
Blonde tapuit en Zuidelijke klapekster. Op de slikken diverse soorten steltlopers.

	
  

	
  

Daarnaast is het zeker de moeite waard de auto te nemen en vlak na vertrek van de
parkeerplaats rechtsaf te slaan richting de rivier. Die grindweg is zo’n 2 km lang en
komt langs diverse leuke gebiedjes met Grauwe gors, Roodborsttapuit en Zuidelijke
klapekster. Bij de boomgaarden aan de linkerkant van het pad (achter het water)
diverse Koereigers en Blauwe ekster.

Er zijn nog twee wandel/fietsroutes in het gebied, maar die schijnen niet bijzonder te
zijn. Deze liggen ten zuiden van Castro Marim.

Binnenland tussen Azinhal en Alta Mora
Het zuidoosten van Portugal kenmerkt zich door een heuvelachtig terrein met veel
boomgaarden. Op diverse plaatsen troffen we Rode patrijs en Zuidelijke klapekster
aan. Er zijn diverse nieuwe wegen aangelegd, waardoor zandpaden helaas minder
talrijk zijn. Het loont echter de moeite af en toe eens van de asfaltwegen af te gaan.
Op een oude schuur vlak bij Azinhal zat een Steenuil.

	
  

	
  

Loulé
Deze stad ligt ongeveer 20 km te noorden van Faro en staat bekend om zijn in
Moorse stijl gebouwde markthal. In het oude centrum zijn nog smalle straatjes met
soms kleurrijke huizen te vinden.

