
Castro Marim.



1 4-01 -'1 8. Castro Marim.

We zijn er laat uit en gaan dus ook laat wandelen: 1 1 :52!
Eerst lopen we naar de Ermida de Sto. António, de molen
en een soort bastion op de oude stadsmuur, die al lemaal
vlak bij elkaar l iggen.

Deze pagina: Op een heuveltje in het ZO-en van de stad.
LB: Kiosk,
MB: Moinho.
RB: Ermida de Santo António.
LM: Zicht op Forte de São Sebastião.
RO: Vijf torens met fonteinen.





Dan gaan we aan de overkant van de doorgaande weg door
de salinas rechts van het viaduct.

LB: De salinas gezien vanafhet viaduct. . . .
RB: . . . en de stad.
LO: Fitis, Phylloscopus trochilus.
MO, RO: Salinas.



het gaat over brede pden, maar ook smalle di jkjes tussen
de waterplassen door. We zien er o.a. 'n Oeverloper,
Drieteenstrandloper, Bontbekplevier, Kleine zilverreiger,
Krombekstrandloper.

LB: Zijrivier van de Guadiana.
RM: Een modderbad, 's zomers uiteraard.
LO, RO: Drieteenstrandloper, Calidris alba,

Oeverloper, Actitis hypoleucos.



Er wordt hier een natuurpad aangelegd met infoborden over
de salinas en zijn bewoners. Sommige borden zijn nog leeg,
andere nog van een beschermfolie voorzien.

LM: Bontbekplevier, Charadrius hiaticula.
LO: Drieteenstrandloper, Calidris alba.
RO: Als boven + Krombekstrandloper, Calidris ferruginea.



B, RM: Bontbekplevier, Charadrius hiaticula.
Krombekstrandloper, Calidris ferruginea.

LO: Kokmeeuw, Chroicocephalus ridibundus.
MO: Steltkluut, Himantopus himantopus.



Vervolgens lopen we terug naar de stad. Eerst ki jken we bij
die grote torens met fontein, die in een Arabischachtig
parkje staan: Fontes de Jardim Andaluz.

LB: Kleine zilverreiger, Egretta garzetta.
MB: Zeekraal, Salicornia sp.
RB, MM: Huismus, Passer domesticus.
RO: Fontes de Jardim Andaluz.



Achter om het fort heen
gaan we dan het dorp in
voor de lunch bij
Encontrado Amigos aan
de doorgaande straat in
het centrum van Castro
Marim: Een reuzen
kaas-presunto en kaas-
tuna tosti met groene
thee (1 3:35-1 4:30).
Dan gaan we hetzelfde
straatje (ertegen over)
weer op en lopen naar
een sterk meanderende
rivier met enkele oude
salinas.



Op gegeven moment lopen we tegen een rivier aan en
kunnen we niet verder naar het westen. We lopen nog een
stukje naar het oosten, maar uiteindel i jk draaien we maar
om. Maps.me en oruxmaps op de telefoon geven hier geen
vervolg meer.

LM: Tureluur, Tringa totanus.
RO, LO: Kleine zilverreiger, Egretta garzetta.



Het l i jkt in eerste instantie saai gebied, maar we zien er 'n
Rode patri js, Europese kanarie, Tureluur en Westel i jke
blonde tapuit.
Eenmaal weer terug bij de camper hebben we 7,5 km
gelopen.

LB: Vijgencactus, Opuntia sp.
RB: Taxus sp?
M: Rode patrijs, Alectoris rufa.
LO: Europese kanarie, Serinus serinus.
MO: Bleke ofKleine klaproos, Papaver dubium.




