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Inleiding
In 2010 werd in maart een bezoek gebracht aan de Algarve in Zuid-Portugal.
Helaas regende het toen veel en was het circa 15 graden kouder dan de normale
temperatuur van circa 20 graden in deze periode van het jaar. Dit had tot gevolg
dat veel reptielen, amfibieën en insecten niet konden worden waargenomen. We
besloten daarom dit jaar nogmaals een poging te wagen.
Doelsoorten waren onder meer:
Amfibieën en reptielen
Spaanse watersalamander Lissitriton boscai
Ribbensalamander Pleurodeles waltl
Muurgekko Tarentola mauritanica
Hagedisslang Malpolon monspessulanus
Europese kameleon Chamaeleo chamaeleon
Vogels
Grijze wouw Elanus caeruleus
Grote trap Chlamydotis undulata
Kleine trap Tetrax tetrax
Griel Burhinus oedicnemus
Dwergstern Sterna albifrons
Roodstuitzwaluw Hirundo daurica
Zwarte ibis Plegadis falcinellus
Hop Upupa epops
Libellen
Iberisch lantaarntje Ischnura graellsii
Zadellibel Anax ephippiger
Dagvlinders
Gestreept marmerwitje Euchloe belemia
Kleine monarchvlinder Danaus chrysippus
We hadden onze intrek genomen in het kleinschalige appartementencomplex
Monte dos Avos in Livramento, circa 28 km ten oosten van Faro. Van hieruit
hebben we met de huurauto meerdere gebieden in de Algarve bezocht en een in
de Alentejo ten noorden van de Algarve. Vluchten naar Faro zijn mogelijk vanaf
Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven.
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Dag 1
Na een vroege maar goede vlucht landen we om 08.10 uur Portugese tijd (1 uur
vroeger dan bij ons) in Faro. De huurauto (Seat Ibiza station) stond klaar en na
het inladen van de bagage zijn we na het doen van de nodige boodschappen
naar ons appartement gereden, waar we om 13.00 uur gastvrij werden
ontvangen. Het was zo’n 14 graden met af en toe een bui. Om weer wat energie
op te doen besloten we een bad te nemen en na het eten zijn we de kust
afgereden richting het oosten.
Bij Livramento worden aan de kust nog volop schelpen gezocht. Veelal door de
oudere generatie, die gebukt onder het zware werk probeert de kost bij elkaar te
zoeken. Vervolgens zijn we via Pedras d’el Rei richting Santa Luzia gereden.
Door de regen van de laatste dagen waren veel plassen ontstaan. Hier werden
Koereigers door aangetrokken die een lekker maaltje aan amfibieën en kevers bij
elkaar scharrelden. In de bosschages zat Roodborsttapuit en overal vlogen
Boeren- en Huiszwaluwen. Putters deden zich overal te goed aan kleine zaadjes.
In Santa Luzia zaten in de vissershaven veel Geelpootmeeuwen en een enkele
Bontbekplevier in overgangskleed. Aan de oostkant van Santa Luzia ligt een
zoutpannencomplex. Hier waren in de ondiepe delen veel Kluten en een paar
Steltkluten te zien. Verder diverse Falmingo’s en Koereigers. In de struikjes op
veel plaatsen Kleine zwartkop. Bijzonder was de donkere vorm van de Kleine
zilverreiger. Het dier zat in een afwateringskanaal te wachten op prooi. Verder
een enkele Kokmeeuw en meerdere Dunbekmeeuwen, helaas te ver weg voor
een fatsoenlijke foto. Op de weg terug besloten we even op het terrein van
Pedras d’el Rei te kijken waar we vorig jaar een week verbleven. Het eerste wat
ik daar zag was een Hop. Helaas wat schemerig al, maar toch enkele fraaie
opnames kunnen maken liggend op de grond voor een laag standpunt.

Dag 2
Vandaag hebben we een cultuurdag gehouden. Eerst zijn we naar Monchique
gereden in het noordwesten van de Algarve. In dit plaatsje met een oud centrum
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staat hoog op de heuvel een Convento, een oud klooster. Dit was een grote
ruïne. Het gebouw was afgesloten, maar het bleek dat een deel van het klooster
als woning wordt gebruikt. De eigenaar nodigde ons uit om een kijkje te nemen.
Hij huisde zelf met zijn vrouw en een paar kippen in een gammele ruimte. Het
Convento was geheel vervallen en alleen een paar muurtegeltjes deed je er aan
herinneren dat er kennelijk ooit bewoning is geweest. Volgens de diverse
reisverslagen zouden op de oude muren van het klooster en de nabijgelegen
terrasmuren Muurgekko en Iberische muurhagedis voor moeten komen. Helaas
was het slechts 10 graden met een vrij harde koude wind, waardoor de
warmteminnende dieren zich niet vertoonden.
We zijn na het nuttigen van een lunch op het dorpsplein naar de berg Foia
gereden. De met zijn 902 meter de hoogste berg van de Algarve is een groot
toeristisch gebeuren. Enorme parkeerplaatsen om al de dagjesmensen te
kunnen herbergen die willen genieten van het mooie uitzicht. Van hieruit kun je
de zee zien liggen. Bij de parkeerplaats is een plasje waar ik Iberische
meerkikkers zag en een larve van de Iberische watersalamander. De laatste
bleef helaas vrij diep in het water waardoor de foto niet goed geworden is. Bij
deze berg is goed te zien dat voor het gebruik het land is veranderd in een
terrassenlandschap. Veel van de oude boerderijen zijn verlaten, en neemt de
natuur de landerijen weer in. De paarse Boomheide stond in bloei en daar tussen
waren diverse Roodborsttapuiten te zien.

Vervolgens zijn we naar Silves gereden waar een Moorse burcht staat. Deze
burcht is omgeven door diverse rijen muren en vier verdedigingstorens. Naast
deze burcht staat een kathedraal die is gebouwd op een afgebrande moskee.

Dag 3
Vandaag was het een prachtige dag, licht bewolkt met een temperatuur van zo’n
18 graden was het prima vol te houden. Dit was ook te merken aan het aantal
reptielen wat te zien was, maar daarover straks.
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Ik ben eerst naar Pedras d’el Rei gereden om te kijken of de Hop bij zonlicht te
fotograferen was. Er zaten er zowaar twee, dus het geluk was aan mijn kan.
Toen ook maar weer doorgereden naar Santa Luzia om te kijken of de donkere
vorm van de Kleine zilverreiger er nog was. Zelfs die was er, dus het feestje was
compleet, helemaal toen een grote groep Flamingo’s met een donkere wolk als
achtergrond overkwam.
Daarna zijn we gezamenlijk naar Castro Marim gereden aan de rivier de
Guardiana met de Spaanse grens. Evenals vorig jaar viel het hier toch ook weer
tegen. Wel veel Stelkluut en twee Rode Partijs. In een plasje zaten ook enkele
Dodaarsjes. Ik zag een Iberisch lantaarntje vliegen, maar kon ‘m helaas niet
fotograferen. Leuk was een bundel goudkleurige zwammen (Geringde vlekplaat)
op koeienvlaai. Op de stenige delen liep een kleine Algerijnse zandloper. Onder
de brug over de rivier broeden veel Huiszwaluwen. Bij het informatiecentrum
vloog nog een Kuifkoekoek. Opvallend is dat we nog geen enkele Klapekster
hebben gezien, terwijl die vorig jaar overal leken te zitten. Leuk was wel de
Iberische tjiftjaf met zijn afwijkende zang. Verder zat er wel veel Ooievaar en
Koereiger en natuurlijk Grauwe gors. Helaas geen Kleine trap of Griel gezien. Het
informatiecentrum was zowaar geopend maar stelt echt niets voor. Voor de
liefhebbers: alleen op werkdagen op van 9-12.30 uur. In vakanties en de
weekenden dicht! Er wordt binnenkort een plankier en een kijkhut geopend.
Ten noorden van Castro Marim ligt Junqeira, een klein plaatsje met een echt
Portugees café waar espresso met taart maar € 1,10 kost. Vlak na het plaatsje
ligt rechts van de weg een leuk gebied. In de Ribeira de Beliche zaten veel
Moorse beekschildpadden.Erg schuw maar toch kon ik er met veel geduld een
fotograferen. In dit gebied zou ook Kleine trap en Griel zitten. Door de vele regen
was de weg te slecht voor de Seat, dus we konden niet diep genoeg het gebied
in.
Tussen Castro Marim en Vila Real de Santo António ligt aan de rechterhand een
wandelpad met na circa 100 meter een ruïne. Daar zijn we op zoek gegaan naar
een Parelhagedis, maar niet gevonden. Wel lagen er twee Hagedisslangen een
nieuwe soort voor mij.

Vervolgens doorgereden naar Monte Gordo voor een wandeling langs het strand
en door het duinenbos. Natuurlijk op zoek naar de Kameleon, maar helaas niet
gevonden. Wel langs de bospadden veel Wolzweverorchis.
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Dag 4
Vandaag zijn we naar Castro Verde in Alentenjo gereden op zoek naar de Grote
trap. Vanuit Livramento is dat ongeveer 5 kwartier rijden via de snelweg naar
Lisabon. We hebben eerst gewandeld vanuit het informatiecentrum van de LPN.
Dat is vrij makkelijk te vinden door vanaf de IP2 de afslag Castro Verde te
nemen. Daar staat bij de rotonde naar het centrum al een bord naar het Centro
Eduçáo Ambiental. Daar is de LPN gevestigd waar wij een zeer enthousiaste
medewerkster troffen. Sinds 2009 wordt er actief onderzoek naar en
bescherming van de Grote trap gedaan, met vooralsnog een goed resultaat.
Wij hebben de wandeling van 3 km gedaan. Vanaf het LPN ga je naar een oude
boerderij waar ook veel Kleine torenvalk zit. Net achter de boerderij heb je zicht
op een dal waar wij 4 Grote trappen zagen. Ver weg, maar erg leuk. Op een
gegeven moment gingen ze vliegen en dan zie je pas wat voor een grote vogels
het zijn. Daarna zijn we rechtsaf een pad langs een hek gevolgd. Dat bleek niet
de juiste wandelroute te zijn, maar wel veel gezien: Grijze wouw, Zwarte wouw,
Rode wouw, Zwartbuikzandhoender, Kuifleeuwerik, Theklaleeuwerik, Ooievaar,
Kleine trap, Grauwe gors, Buizerd, Rode patrijs, Zwarte spreeuw,
Roodborsttapuit, Huiszwaluw, Putter en Graspieper. Op de terugweg zagen we
bij de vervallen boerderij een gewonde Kleine torenvalk. Dit hebben we bij de
LPN gemeld.

Daarna zijn we de route gereden rechts vanaf de weg naar Mertola. Je gaat dan
een smalle weg in richting Santa Barbara de Padroes en dan naar Sete en
Figueirinha en dan weer terug naar de N123. Onderweg drie Grote trappen zien
vliegen en eindelijk de eerste Zuidelijke klapekster. Vervolgens zijn we nog een
klein stukje de route naar Monte Salto gereden. Daar stond veel Paarse lis langs
de weg. Er is ook nog een ander gebied wat je vanaf de N123 kunt doen: Sra.
Aracelis richting Acor de Baixo. Dat hebben we niet gedaan want het werd al
redelijk laat en we wilden nog naar het kasteel in Mertola waar Kleine torenvalk
zit. Het kasteel kun je best bereiken door onderaan de berg waar het kasteel op
staat te parkeren en dan de klinkerweg naar boven te lopen. De parkeerplaats
ligt aan de weg naar Villa Real de san Antonio.
Na een heerlijke dag met temperaturen tot 18 graden zijn we weer naar Monte
Gordo gereden waar we net als gisteren gegeten hebben in het Italiaanse
restaurant Copacabana waar een Belg eigenaar is. Goed eten voor een prima
prijs.

Dag 5
Met zo’n 20 graden en volledig zonnig was het een heerlijke dag. Hilda bleef
vanmorgen thuis en ik ben via Pedras d’el Rei naar Castro Marim gereden. In
Pedras d’el Rei werden Huis- en Boerenzwaluw gefotografeerd die bezig waren
met het verzamelen van nestmateriaal. Doel van het bezoek aan Castro Marim
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was het Iberisch lantaarntje. Onder de brug van de A22 wat de grens met Spanje
vormt ligt een plassengebiedje welke vrij toegankelijk is. Daar door het water
gebanjerd en uiteindelijk toch enkele libellen gevonden. Leuk was de vondst van
Bruine winterjuffer. De oogjes waren al blauw en ik zag zowaar een paring voor
mijn lens plaatsvinden. Na enig zoeken vond ik dan toch ook mijn doelsoort het
Iberisch lantaarntje. Ze zaten erg verscholen in de vegetatie in het water. Ik vond
twee mannetjes en twee vrouwtjes.
Geheel tevreden met veel water in de schoenen weer naar Livramento
gereden en geluncht. Daarna Hilda afgezet in Faro en ik ben naar Pera
gereden. Dit getijden moerasgebied ligt ten westen van het golfterrein
Salgaldos Golf in Pêra. Het moerasgebied ligt op ongeveer 15 km ten
westen van Albufeira en is wat lastig te vinden. Ga vanaf de N125 ten
oosten van Alcantarilha de weg op naar Armação de Pêra en vrijwel gelijk
na die rotonde neem je links bij de volgende rotonde de smalle weg die
over een bruggetje voert. Houd na de brug rechts aan (rechtdoor gaat
naar Pêra) en volg de buitenwijk van het plaatsje. Op een gegeven
moment staan er borden Praia Grande. Deze weg wordt op een gegeven
moment een zandweg. Aan het einde is een parkeerplaats bij de rand van
het moerasgebied (groene cirkel). Recent is een houten vlonder
aangelegd tussen de duinen en het moeras. Hierdoor zeer veel
wandelaars en fietsers, waardoor de rust is verstoord. Ik sprak een paar
Britten die vertelden dat de Zwarte ibis niet meer was gezien. Ik zag nog
wel Purperkoet, veel Kluut en Steltkluut, Geelpootmeeuw, Reuzenstern,
Kuifleeuwerik (in de duinen), Aalscholver en veel steltlopers.

© Google Maps
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In het terrein tussen het strand en Pera staan diverse oude windmolens tussen
vervallen olijfbomen. Daar ontdekte ik nog een paartje Steenuil. Het is vandaag
volle maan, dus die ook nog geprobeerd te fotograferen.

Dag 6
Bij volledige zonneschijn en zo’n 21 graden zijn we naar het westen van Portugal
vertrokken. Doel van vandaag was het vinden van reptielen in het Parque Natural
do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina bij het plaatsje Carrapateira.
Landschappelijk prachtig. De kust is daar stijl en door de Ribeira da Bordeira is
een mooie rivierdelta ontstaan. We hebben een deel van de duinen en van de
delta afgezocht, doch kwamen niet verder dan circa tien Moorse
beekschildpadden en een Mediterrane boomkikker. Ik had gehoopt op de ZuidWest Iberische hagedis die daar volgens de verslagen voorkomt. Helaas lukte
dat dus niet. Sterker nog, zelfs geen Spaanse of Algerijnse zandloper liet zich
zien. Op twee plaatsen wel grof geritsel gehoord van iets wat zich snel uit de
voeten maakte, doch niet kunnen zien wat het was.

Na de koffie zijn we de rivier iets verder landinwaarts een stukje gevolgd. Wel
veel kikkers gehoord, maar op een vlinder (Groentje) na liet zich niets
fotograferen. Om niet het gevoel te hebben direct het bijltje er bij neer te gooien,
zijn we iets noordelijker een zandpad naar een verlaten boerderij op gereden en
hebben daar een stukje gewandeld langs een kabbelend beekje. Weer veel
kikkers, maar geen hagedissen. Wel veel vlinders die erg vliegerig waren, maar
het lukte toch om enkele soorten vast te leggen.

Uiteindelijk toch wat teleurgesteld zijn we vertrokken naar Ribeira de Vale Barão
iets ten westen van Burgau. Een prachtige groene delta met weer veel kikkers
die zich goed lieten horen. Veel Roodborsttapuit en Kleine zilverreigers. Ik had
bewust de 500mm niet meegenomen omdat ik mij wilde concentreren op
reptielen. Toch lukte het om met de 400mm een Roodkopklauwier te
fotograferen. Aan de rand van de vallei staan veel vervallen gebouwen. Daar had
ik eigenlijk de Parelhagedis verwacht, maar ook die liet zich niet zien. Gelukkig
had ik dan toch de eerste Muurgekko te pakken, waardoor de dag toch zeker
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geslaagd was. Zeker toen we in Luz vanaf een terras prachtig zicht hadden op de
steile rotswanden die oranje kleurden door de ondergaande zon.
Het deel ten westen van Faro is overigens erg toeristisch. Dat blijkt niet alleen uit
de vele buitenlanders daar, maar ook door de absurd hoge prijzen. Betaalde we
in het oosten € 2,20 voor twee koffie met gebak, in Luz maar liefst € 11,20!

Dag 7
Weer een volop zonnige dag en met 21 graden prima vol te houden. Om 09.00
uur hadden we via Georg Schreier een boottrip door de Ria Formosa geboekt.
Dat is echt een aanrader. Zeer veel vogels gezien, vooral steltlopers en sterns.
We vertrokken keurig op tijd met een groep van 6 mensen die via de Portugese
vogelbescherming deze trip hadden geboekt. Voor ons had dat het voordeel dat
we 4 uur gingen voor slechts 30 euro (anders 2 uur). Door de Ria Formosa
varende zagen we onder meer Groenpootruiter, Kanoet, Grote stern,
Reuzenstern, Aalscholver, Lepelaar, Kleine zilverreiger, Blauwe reiger,
Geelpootmeeuw, Kokmeeuw, Dunbekmeeuw, Grutto, Rosse grutto, Regenwulp,
Kleine plevier, Strandplevier, Drieteenstrandloper, Ooievaar en nog wat andere
steltlopers die ik niet zo snel kon thuisbrengen. Daarna zijn we de zee opgegaan
op zoek naar Dolfijnen en Stormvogeltjes. Helaas werd dat allemaal niets, op een
vluchtende Europees stormvogeltje na. Wel veel Jan van Gent en Grote jager.
Een vissersboot toonde ons trots een gevangen haai. Toch jammer dat zoiets
nog steeds als bijvangst plaats vindt. Daarna weer terug naar de kust waar we
nog twee Audouins meeuwen zagen, maar te ver voor een foto. Volgens Georg
is er bij Tavira in de zandpannen een broedkolonie waar ze sinds 2009 broeden.
We zijn daar in de namiddag nog geweest maar zonder resultaat.

Bij het appartement nog even gestoeid en toch nog een leuk plaatje van een
Sint-Helenafazantje kunnen maken. Eigenlijk een ontsnapte tropische vogel,
maar ze doen het in Portugal, evenals op veel andere plaatsen op de wereld erg
goed. De Steenuilen lieten zich ook weer horen. Erg leuk was de ontmoeting met
de Orpheusgrasmus. Ik had het mannetje al een paar keer gehoord, maar nu
eindelijk ook in beeld.

Dag 8
Al weer het einde van een heerlijke vakantie. Veel gedaan en gezien. Ook veel
kilometers gemaakt, maar dat is het gevolg van het bezoek aan veel
verschillende landschappen met bijbehorende flora en fauna.
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Na nog een keer langs de oude
olijfboomgaard naast ons appartement
gelopen te zijn, waar een paartje Steenuilen
zit, zijn we richting Fuseta gereden om nog
een paar goede foto’s van de Grote stern te
kunnen maken. Die van gisteren waren niet
zo geweldig geworden. Vandaag lukte het
beter. Daarna zijn we naar Tavira gereden
op zoek naar Audouins meeuw, maar
zonder resultaat. Wel leuk aan het stoeien
geweest met wenkkrabben.
Na de spullen ingepakt te hebben zijn we richting het uitkijkpunt São Miguel in de
Serra de Monte Figo gereden, iets boven Faro. Prachtig uitzicht over de Algarve.
Daar nog even wat bloemen en een sprinkhaan gefotografeerd. Erg leuk was ook
dat twee Dwergarenden (zowel de donkere als de lichte vorm) met elkaar aan het
stoeien waren. Hilda zag ook nog een slang wegglippen, maar enig zoeken
leverde geen goede waarneming meer op. In Estoi nog een bakkie gedaan en
daarna naar het vliegveld. Na ruim een uur in de rij gestaan te hebben konden
we door de Douane. Om 19.00 uur vertrok het vliegtuig en om 23.00 uur waren
we veilig geland. Na het ophalen van de bagage konden we dan om iets na
01.00 uur ons eigen bedje weer in.
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Soortenlijst
Hieronder volgt een lijst van de gefotografeerde fauna en flora. De vermelde
datum en plaats zijn de eerste waarneming van de betreffende soort.
Naam

Wetenschappelijke naam

Plaats

Datum

Vogels
Hop
Koereiger
Roodborsttapuit
Putter
Kleine zwartkop
Bontbekplevier
Kluut
Kleine zilverrreiger
Geelpootmeeuw
Flamingo
Steltkluut
Iberische tjiftjaf
Dodaars
Rode patrijs
Huiszwaluw
Ooievaar
Grauwe gors
Drieteenstrandloper
Grote trap
Kleine trap
Grijze wouw
Grauwe kiekendief
Theklaleeuwerik
Kleine torenvalk
Zwartbuikzandhoen
Gaai
Graszanger
Boerenzwaluw
Purperkoet
Groenling
Kokmeeuw
Aalscholver
Steenuil
Roodkopklauwier
Dunbekmeeuw
Lepelaar
Zilverplevier
Strandplevier
Dwergarend

Upupa epops
Bubulcus ibis
Saxicola torquata
Carduelis carduelis
Sylvia melanocephala
Charadrius hiaticula
Recurvirostra avosetta
Egretta garzette donkere vorm
Larus cachinnans
Phoenicopterus ruber
Himantopus himantopus
P. collybita brehmii
Tachypabtus ruficollis
Alectoris rufa
Hirundo urbica
Ciconia ciconia
Milaria calandra
Calidris alba
Otis tarda
Tetrax tetrax
Elanus caeruleus
Circus pygargus
Galerida theklae
Falco naumanni
Pterocles orientalis
Garrulus glandarius
Cisticola juncidis
Hirundo rustica
Porhyrio porphyrio
Carduelis chloris
Larus ridibundus
Phalacrocorax carbo
Athena noctua
Lanius senator
Larus genei
Platalea leucorodia
Pluvialis squatarola
Charadrius alexandrinus
Hieraaetus pennatus

Pedras d’el Rei
Pedras d’el Rei
Pedras d’el Rei
Pedras d’el Rei
Santa Luzia
Santa Luzia
Santa Luzia
Santa Luzia
Santa Luzia
Santa Luzia
Castro Marim
Castro Marim
Castro Marim
Castro Marim
Castro Marim
Castro Marim
Castro Marim
Monte Gordo
Castro Verde
Castro Verde
Castro Verde
Castro Verde
Castro Verde
Castro Verde
Castro Verde
Lavrimento
Lavrimento
Pedras d’el Rei
Pera
Pera
Pera
Pera
Pera
Vale de Barão
Ria Formosa
Ria Formosa
Tavira
Tavira
Serra de Monte

14-03
14-03
14-03
14-03
14-03
14-03
14-03
14-03
14-03
16-03
16-03
16-03
16-03
16-03
16-03
16-03
16-03
16-03
17-03
17-03
17-03
17-03
17-03
17-03
17-03
18-03
18-03
18-03
18-03
18-03
18-03
18-03
18-03
19-03
20-03
20-03
21-03
21-03
21-03

Amfibieën
Iberische meerkikker
Boomkikker

Rana perezi
Hyla meridionalis

Foia (Monchique)
Carrapateira

15-03
19-03

Castro Marim
Castro Marim
Castro Marim

16-03
16-03
16-03

Reptielen
Algerijnse zandloper
Psammodromus algirus
Hagedisslang
Malpolon monspessulanus
Moorse beekschildpad Mauremys leprosa
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Muurgekko

Tarentola mauritanica

Vale de Barão

19-03

Flora
Wolzweverorchis
Gewone gomrotsroos
Paarse iris
Grote waterranonkel
Engelse gras sp.
Wilde tulp
Viltig rotsroosje

Ophrys tenthredinifera
Cistus ladanifer
Iris sisyrinchium
Ranuculus peltatus
Armeria gaditana sp.
Tulipa sylvestris
Cistus albidus

Monte Gordo
Junqueira
Castro Verde
Castro Marim
Carrapateira
Serra de Monte
Serra de Monte

16-03
16-03
17-03
18-03
19-03
21-03
21-03

Libellen
Bruine winterjuffer
Iberisch lantaarntje

Sympecma fusca
Ischnura graellsii

Castro Marim
Castro Marim

18-03
18-03

Vlinders
Zuid. Luzernevlinder
Boswitje
Groentje
Sp. Pijpbloemvlinder

Colias alfacariensis
Leptidae sinapis
Callophrys rubi
Zerynthia rumina

Carrapateira
Carrapateira
Carrapateira
Carrapateira

19-03
19-03
19-03
19-03

Sprinkhanen
Europ. bidsprinkhaan

Mantis religiosa

Castro Marim

16-03

Overige
Europese wenkkrab

Uca tangeri

Tavira

21-03
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