
Tavira - I lha de Tavira - Tavira.



1 8-01 -'1 8. Tavira – Ilha de Tavira – Tavira.

's Morgens gaan we eerst naar de Mercado voor tangerinas
(een heerl i jke soort mandari jnen, die me doen denken aan
jeruk manis) en queso de cabra.
Vervolgens lopen we naar Quatro Aguas en wachten op het
veer naar I lha de Tavira van 1 1 uur. Onderweg op de salinas
zien we vele vogels.

LB, RM, LO:
Steltkuut, Himantopus himantopus.

Tureluur, Tringa totanus.
MO: De Gilão.

Volgende pagina:
Ooievaar, Ciconia ciconia,

Kleine zilverreiger, Egretta garzetta.







LB: Op salinas wordt natuurlijk zout gewonnen,
Flamingo, Phoenipocterus roseus. ,

Kleine mantelmeeuw, Larus graellsii.
LB, RM: Flamingo, Phoenipocterus roseus.
LO: Steltkluut, Himantopus himantopus.



RB: Tjiftjaf, Phylloscopus collybita.
LM, RM : Bontbekplevier: Charadrius hiaticula.
RM, LO: Bonte strandloper, Calidris alpina.
MO, RO: Tureluur, Tringa totanus.



LB Quatro Aguas.
M: De uitloop van de Gilão.
MO: Steenloper, Arenaria interpres.
RO: Gebouw van de reddingsbrigade.



Om 1 1 uur vertrekken we voor de een kwartier durende
oversteek.

LB: De aanlegsteiger voor de veerbootjes, Quatro Aguas.
RB, LO: De moddervlakte naast de steiger.
RM: Het veerbootje.
RO: Uitstappen op Ilha de Tavira.



Op het eiland lopen eerst langs enige uitspanningen af door
het dorpje heen naar het strand aan de andere kant. Daar
slaan we links af langs zee af naar het kanaal Barra da
Tavira af tussen I lha Tavira en een pier aan de andere kant.

B: Een bootje met duikers wordt op sleeptouw genomen.
RM: Een rijtje strandtenten.
MO: Uitloop van de Barra.
RO: Aalscholvers op de keien naast de Barra.



We draaien weer om en lopen een stuk langs het strand.



Daar vinden we een mooi plekje om onze boterhammen op
te eten.

MB: De lunchplek.
MM, RM: Huismus, Passer domesticus.



Vervolgens lopen we in een boog over land om de camping
heen.
Tenslotte weer terug naar de enige uitspanning die nu open
bli jkt te zi jn, waar we een biertje en icetea drinken bij die
Sal.
Met de boot van 1 4: 20 varen we weer terug naar Quatro
Aguas.

LB: Rijtje strandtenten.
LM: Echte tijm, Thymus vulgaris.
RM: Roodborsttapuit, Saxicola rubicola.
LO: Het veerbootje.
MO, RO: Egretta garzetta.



Dan lopen we weer vogeltjes kijkend terug langs de salinas.
Om 1 5: 00 zijn we dan bij de camper terug.

LB: Dodaars, Tachybaptus ruficollis.
RB, LO, RO: Kleine strandloper, Calidris minuta.




