
Tavira - CEAM (Olhão) - Quelches.



1 9-01 -'1 8. Tavira – CEAM (Olhão) – Quelches.
Onder opnieuw een stralende hemel vertrekken we om 9:45
na 31 292 km. Door Sta. Luzia (nu eens niet langs zee, 9:55)
en Pedro de'l Rei (met zo te zien een nu betaalde parking
en veel campers) naar een Repsol station in Alfandanga
voor 60 l diesel. Daar staan intussen ook was- en
droogmachines.
We gaan naar het CEAM-park bij Olhão (Centro de
Educaçao Ambiental de Marim) en wandelen daar de route
langs de geti jdeplassen en uiteraard de zoetwaterpoel.

LB, RB: Sta. Luzia.
LO: Als boom opgemaakte zendmast.
MO, RM, RO: Het dennenbos in CEAM.





We zien er weer al lerlei
vogelsoorten, zodat dat
puzzelen wordt.

LB: Marina Formosa, Olhão.
RB: Getijdemolen.
M: Schelpdiervissers.
LO: Getijdeplas bij eb.



De geti jdeplas is nu slecht bezocht door vogels, dat was wel
eens anders. (Bij de geti jdemolen stroomt het zeewater met
het ti j in en uit deze plas.)

LB: Getijdeplas.
RB: Blauwe reiger, Ardea cinerea.
LM: Huismus, Passer domesticus.
MM, RM: Europese kanarie, Serinus serinus.
LO: Zilverplevier, Pluvialis squatarola.
RB: Bonte strandloper, Calidris alpina.



LB, RM, RO: Bontbekplevier, Charadrius hiaticula.
LO: Nagenoeg droogstaande getijdeplas.



LB, RB, RO: Tureluur, Tringa totanus.
MB: Bontbekplevier, Charadrius hiaticula.
RM: Kokmeeuw, Chroicocephalus ridibundus.
LO: Krombekstrandloper, Calidris ferruginea.
MO: Getijdeplas en -molen.



Via het di jkje na de geti jdemolen lopen we naar de
oostel i jke zoutwaterplas, waar wel een laag water op staat.
Daar zien we enige flamingos staan.
Dan lopen we naar de zoetwaterplas met o.a. de eenden.

LB: Flamingo, Phoenicopterus roseus.
LM: Kuifleeuwerik, Galerida cristata.
RO, LO: Slobeend, Anas clypeata.



Opmerkeli jk vinden we in deze plas elk jaar wat aparts. De
Slobeenden zij jn er alti jd, nu maken de twee Watersnippen
vlak vooraan de grote sier.

LB, RB: Aalscholver, Phalacrocorax carbo.
M: Watersnip, Gallinago gallinago.
MO: Fitis, Phylloscopus trochilus.
RO: Tjiftjaf, Phylloscopus collybita.



Achter op de plas zien we uiteindel i jk ook nog Tafeleenden
en Smienten, maar dat is ver weg.

B: Tjiftjaf, Phylloscopus collybita.
LM: Kokmeeuw, Chroicocephalus ridibundus.
RM, RO: Watersnip, Gallinago gallinago.
LO: Tafeleend, Aythya ferina.
MO: Smient, Mareca penelope.



Wanneer we van de plas weglopen zien we een Kleine
zwartkop tussen de takken zitten. Hij wil graag
gefotografeerd worden. Desondanks valt dat tegen, omdat
meestal op de takken ervoor gefocust wordt.

B: Tjiftjaf, Phylloscopus collybita.
LM: Tafeleend, Aythya ferina

met rechts een Slobeend.
O: Kleine zwartkop, Sylvia melanocephala.



Via de niet geïrrigeerde boomgaard en het bos lopen we
weer naar de uitgang. Om 1 3:45 ri jden we door naar de
haven van Olhão en kijken daar waar we zouden kunnen
parkeren , als we later in de week met de boot naar I lha
Culatra wil len varen.

LB: Groenling, Chloris chloris.
MB: Blauwe ekster, Cyanopica cyanus.
RB: Gaai, garrulus glandarius.
RM: Merel, Turdus merula.
LO: Mercado, Olhão.
RO: Glasvezelkabel, zoals in Waalre?



We halen vervolgens boodschappen bij de
LIDL tot 1 4:51 en ri jden dan door naar
Quelches en CP Canto do Sol. We moeten er
een half uur wachten voor er iemand de poort
open komt doen. Die persoon was thuis
ti jdens de middag. We betalen €1 0/nacht en
€3/was.

LB: Olhão.
RB, O: Camperpark Canto do Sol, Quelches.




