
Fonte Santa - I lha de Faro.



24-01 -'1 8. Fonte Santa – Faro.

's Morgens lopen we naar de kleding-tasjes-gereedschap-
markt. Aan de poort geven we de papieren van Nils Dittmar
af aan een groepje politieagenten. Op de markt kopen we
sjaaltjes, een tas en twee kurken étui 's om vervolgens de
camper op te pikken (na 3271 km) en naar de LIDL te ri jden.
Daar doen we tot 11 :35 boodschappen.

LB, RB: Markt in Fonte Santa.
O: De buit van vandaag.



We rijden terug naar die parking vlak bij de brug naar I lha
de Faro, die we gisteren hadden gezien. Om 1 2:1 0 na 21 91
km hebben we daar een plek.
Na de lunch gaan we te voet op pad naar de I lha de Faro.
vanaf de brug over de Ria de Formosa zien we de nodige
vogels op de moddervlakte l inks en rechts.

B: R125.
LM: Kuifleeuwerik, galerida cristata.
RO: Grutto, Limosa limosa.



LB: De parking en het vliegveld.
RB: Steenloper, Arenaria interpres.
LM: Regenwulp, numenius phaeopus.
MM, RM, RO: Groenpootruiter, Tringa nebularia.
LO: Bontbekplevier, Charadrius hiaticula.

Drieteenstrandloper, Calidris alba.
MO: Drieteenstrandloper, Calidris alba.



B: Easy Jet.
RO: Blik op Ilha de Faro.
LO: Regenwulp, numenius phaeopus.



Vanaf de brug zien we ook vele grote vissen in het water
van de zeearm, die I lha de Faro scheidt van de slikken.
We steken het ei land recht over en lopen dan rechts het
strand op.

B: Ilha de Faro en Ria de Formosa.
M: Diklipharder, Chelon labrosus.
MO: Strand van Ilha de Faro.



Her en der l iggen er hier nog aardige schelpen. Het bl i jft zo
leuk langs het strand te jutten.
Tenslotte lopen we boven over het bebouwde duin weer
terug.

LB: Strandtent.
LM, MM: Grote Europese marmerschelp,

Glycymeris bimaculata.
Over een boardwalk weer de bewoonde wereld in.



Daar pakken we bij café do Zé een pilsje en 'n radler.
Heerl i jk van uitzicht en zon genieten.

LO, MO: Kuifleeuwerik, Galerida cristata.



Tenslotte lopen we terug naar de Ria de Formosa en de
brug.

LB: Café do Zé.
RM: De brug naar het vaste land.
RO: Tureluur Tringa totanus.



LB, RB: Tureluur, Tringa totanus.
LM, LO: Drieteenstrandloper, Calidris alba.
RO: Steenloper, Arenaria interpres.




