
Alvor - Mexihoeira - Luz.



02-02-'1 8. Alvor – Mexihoeiro – Luz.

Na lozen van wc en vuil water vertrekken we om 1 0:03 na
3455 km. Aan de hoge kant van het dorp gaan we naar de
Pingo-Doce voor boodschappen (tot 1 0:47).
We passeren een vliegveldje (1 0:52) en ri jden naar het
station (groot woord voor dit gebouwtje) van Mexiloeira
Grande. Van daar beginnen we de wandeling 23 uit de
Algarvegids.

RB: Vliegveld net buiten Alvor.
M: Station van Mexilhoeira Grande.
LO: Aalscholver, Phalacrocorax carbo.
RO: Amandelboom, Prunus dulcis.





Over een veldweg lopen we naar enkele salinas en een
groot moerasgebied. Daar maken we een ronde om een
deel van die sapal met aanvankeli jk de Ría de Alvor aan de
linker zi jde. We zien er enkele Flamingo's, 'n Kievit, en
enkele Blauwe reigers. Bij de Ribeira de Odiaxere gaat het
pad naar rechts (noord) en via een pad door het moeras
weer terug.

LM: Kievit, Vanellus vanellus.
RM: Blauwe reiger, Ardea cinerea.
O: Flamingo, Phoenicopterus roseus.



LB, RB: Sapal tegen de Ría de Alvor aan.
LM: Roodborsttapuit, Saxicola rubicola.
LO: Narcissus papyraceus,

Oxalis prés-caprae.
RO: Ría de Alvor.



Langs de rivier zien we drtie Wulpen, en een Tureluur.

LB, RB: Wulp, Numenius arquata.
MO: Kokmeeuw, Chroicocephalus ridibundus.
RO: Tureluur, Tringa totanus.



LB, MB: Zilverplevier, Pluvialis squatarola.
RB, LO: Drieteenstrandloper, Calidris alba.
LM, MM: Oeverloper, Actitis hypoleucus.
RM: Groenpootruiter, Tringa nebularia.
RO: roodborsttapuit, Saxicola rubicola.



De terugweg gaat over een heuvel, die vol oxalis prés-
caprae staat. Naast de eerder genoemde vogels zien we
ook een valk, Hop, Blauwe ekster en diverse zangvogels.

LB, RB: Roodborsttapuit, Saxicola rubicola.
LM, L: Kuifleeuwerik, Galerida cristata.
RO: Oxalis pes-caprae.



LB: Vijgenboom, Ficus carica.
RB, LM: Knikkende klaverzuring, Oxalis pes-caprae.



Na de lunch bij het station om 1 3:59 verder.
Een camperplaats net buiten Odiaxere is verlaten (1 4:24).

LB: Langs weilanden terug naar het station.
LO: Station van Mexihoeira Grande.
RO: Odiaxere.



Om 1 4:40 staan we op een grote parking bij Lagos, waar morgen ook de
markt is. Dat levert problemen op als je hier bl i jft, omdat de officiële
plaatsen vol zi jn en er niemand is, die met stel l igheid kan vertel len waar je
wel zou kunnen gaan staan. Daarom rijden we alsnog door naar Luz,
waar we na 3488km om 1 6:00 aankomen aan de oostzi jde op een sti l le
parking tegen een hoge heuvelrug aan. Het dorp zelf is overigens wel aan
zee.

LB: Parking annex marktterrein, Lagos.
O: Parking in Luz.




