
Manta Rota - Tavira.



1 7-01 -'1 8. Manta Rota – Tavira.

's Morgens wandelen we om 11 :1 5 langs het strand tot bi jna
aan Cacela-Velha.
Het strand is versierd met schitterende patronen van het
zich terugtrekkende water. Een man ploegt door het sl i jk op
zoek naar schelpdieren.

LB, RM, LO, MO: Minilagunes op het strand.
RO: Schelpenvissers.
Kleine mantelmeeuw, Larus graellsii.



Zo over het strand lopen bli jft alkti jd leuk, de golven de
schelpen en de vogels. Heel opmerjkel i jk is dat er nu ook
best veel Jacobsmantels l iggen. Alleen maar de linker, de
platte klep? (Pas thuis als ik dit verslag bijwerk, real iseer ik
me na m'n schelpenboek erop nageslagente hebben, dat
we ook die rechter kleppen hebben zien l iggen. Die zijn
bleek van kleur en heel bol. Ik heb er zelfs een mee
genomen!)

LB: Kleine mantelmeeuw, Larus graelsii.
RB: Geelpootmeeuw?
LM, MM: De linker klep van een

Jacobsmantel, Pecten jacobaeus.



Daar zijn veel vogels: Scholekster, Regenwulp, Tureluur.

LB, RM: Cacela Velha.
LO: Scholekster, Haematopus ostralegus.
MO, RO: Regenwulp, Numenius phaeopus.



We lopen vervolgens langs deze kleine lagune terug.

RB: Groenpootruiter?
Scholekster, Haematopus ostralegus,

Tureluur, Tringa totanus.
LM, MM: Wulp, Numenius arquata.
RM, MO: Tureluur, Tringa totanus.



Het laatste stuk gaat via een redeli jk droge rivierbedding,
die verderop omzoomd wordt door hoog riet.
Om 11 :32 na 31 75 km rijden we verder naar Tavira.

RB, LO: De weg terug.
MO: Dood reigertje?



Daar gaan we eerst naar de LIDL bij het treinstation. Om
1 2:34 ri jden we naar de grote parking bij de Mercado, waar
we onderweg al enige campers zagen.

LB: Ribeira do Almargem.
RB: Tavira.
LO: Tavira's zeilclub.
RO: Loodsen tegen de salinas, Tavira.



Om 1 2:43 staan we dan aan de rand van dat veld na 31 92
km.
's Middags lopen we het centrum in, halen info over de
muziekoptredens hier bi j het I -kantoor.

LB: Salinas achter het marktgebouw.
RB: Braakliggend terrein achter de Mercado.
LM, MM: De Gilão.
RO: Igreja da Misericórdia.
LO: Praça da Republica.





Dan gaat het aan de andere kant van de Gilão.

LB: Rua da Liberdade.
LO: trap naar de Misericórdia.
RM, RO: De Gilão.



Langs de linker oever van de Gilão lopen we het centrum
weer uit en naar het grote winkelcentrum Continente.

LB: Twee tuk-tuks bij de oude brug.
RB, M, LO: langs de Gilão.
RO: Ooievaarnest.



Daar halen we enkele
boodschappen. Ik koop dan
een paar plastic sl ippers
voor de zwembaden.
Over de hoge Gilão-brug zijn
we dan zo weer terug bij de
camper (1 6:40).

LB: Continente.
LM: Beursterrein.
MM: Wulp.
RM: Tureluur.
O + volgende pagina:
Blik naar zee vanafde brug.






