
Faro - Ludo - Fonte Santa.





23-01 -'1 8. Faro – Ludo – Fonte Santa.

Na een slow start van de dag vertrekken we om 1 0:35 na
3246 km. We rijden naar een bos aan het einde van Rua
Aquil ino Ribeiro in Montenegro (1 0:45). De wandeling
begint over een asfaltweg, die het bos in gaat. Later wordt
die weg een brede zandweg.

LB: Rua Aquilino Ribeiro.
MM: Zwarte den, Pinus nigra.
RM: Parasolden, Pinus pinea.
MO: Quercus suber.
RO: Washingtonia filifera.



We klimmen op gegeven moment een met bomen begroeid
duin rechts van de weg op en kri jgen daar mooi zicht op de
omgeving.

LB: Washingtonia filifera.
O: Zicht op het westen.



Vervolgens lopen we tussen de salinas en de sapal door.

LB: Gaspeldoorn, Ulex Europaeus.
RB, LO: Afwateringslootjes.
RO: Oeverloper, Actitis hypoleucos.

Drieteenstrandloper, Calidris alba.



Bij een vil la in Ludo slaan we links af en lopen zo in de
richting van de Ria de Formosa.

LB: Drieteenstrandloper, Calidris alba.
RB, LM: Fuut, Podiceps cristatus.
MO: Blauwe reiger, Ardea cinerea.



We zien op een plas rechts massa's vogels zitten en gaan
daar even kijken. Daar zit van alles.

LB: Bergen zout bij Ludo.
RB: Bruine kiekendief, Circus aeruginosus.
LM, MM: Steltkluut, Himantopus himantopus.
RM: Meerkoet, Fulica atra.
MO, RO: Tureluur, Tringa totanus.



We zien er massa's smienten, Flamingos, maar vri j ver weg.
Een zijslootje snijdt het di jkje dat we rechts op gelopen zijn
af, we kunnen er niet dichter bij komen.

LB: Smient, Mareca penelope.
RM: Tureluur, Tringa totanus.
LO: kleine zilverreiger, Egretta garzetta.
RO: Flamingo, Phoenicopterus roseus,

Meerkoet en Smient.



LB: Smient, Mareca penelope.
RB: TAP.
LO, RM, RO: Smienten, Flamingos en Meerkoeten.



We zien nu op Oruxmaps, dat we in plaats van dezelfde
weg terug te lopen ook langs het vl iegveld terug kunnen.
We lopen zo eerst langs de Ria de Formosa langs tot aan
de weg langs het vl iegveld (l inks) en rechts de brug naar
I lha de Faro. Op de sapals rechts zien we weer veel vogels.

Deze pagina: Sapal, zoutwatermoeras.



LB: Tureluur, Tringa totanus.
RB, LO, RM, MO, RO: Lepelaar, Platalea leucorodia.
MM: Kokmeeuw, Chroicocephalus ridibundus.



Vlak voor de vliegveldweg zien we op een drassig veld
diverse Ooievaars rondlopen.

LB, RB, O: Ooievaar, Ciconia ciconia.



Aan die weg zien we dat er diverse campers staan op een
imens grote parking ietsjes rechts. Dit is een schitterende
plek om te overnachten! Langs het vl iegveld lopen we dus
weer terug. In de berm vinden we een berg papieren van
ene Nils Dittmar uit Attenhausen in Duitsland. Daar is dus
geheid de portefeuil le van gejat, het geld eruit en de rest
(ID-kaart, bankkaart, Prüfnachweiss Abgasuntersuchung,
Gesundheitskarte, Zulassungsbescheinigung Teil 1 ) zo snel
mogeli jk weggegooid.
Om half twee komen we weer bij de camper terug. Na de
lunch daar stappen we om 1 4:08 op.

LB, LM: Ooievaar, Ciconia ciconia.
RB: De weg langs het vliegveld, EM-527-1.
MM, RM: Almancil .
O: De alternatieve camperplaats, Fonte Santa.



Om kwart voor drie kunnen we toch de wc lozen op de
camperplaats in Fonte Santa bij Quarteira, ondanks dat die
nu dicht is vanwege de markt morgen.
Tegen drie uur staan we dan op de alternatieve plaats net
aan de oostkant van het marktterrein. Daar staan al best
veel campers (3271 km).

Deze pagina Camperplaats Fonte Santa.




