
Barão de São João - Boca do Rio.



05-02-'1 8. Barão de São João - Boca de Rio.
We starten om 9:59 met een variant op wandeling 51 uit de
Algarve-gids.

LB: Begin van de weg omhoog.
LO: Eucalyptus globulus.
RM: Pedrta do Galo, een menhir.



Bij de windmolens boven nemen we nameli jk een grote
bocht tussen die molens door. (We waren te ver door
gelopen.)

LB, RB, RM: Parque Eolico.
LO, RO: Zicht vanafde top van het windmolenpark.



Bij Vinha Velha komen we op de eigenl i jke route uit.

LB, MO, RM: Kurkeik, Quercus suber.
LO: Erica lusitanica.
RO: Plastic kas bij Vinha Velha.



Deze pagina: De zuidwest punt van de wandeling.
LM: Kuifleeuwerik, Galerida cristata.
LO: Het gesteente valt uiteen.



LB: Hier gaat het weer 100 m omhoog.
LM: Lunchpauze boven de Vale de Peles.
RO: Gewoon schildmos, Parmelia sulcata.
LO: Denneprocessierups, Thaumetopoea pityocampa.



We komen terug op de hoogvlakte van het windmolenpark
en uiteraard hebben we er weer een weids uuitzicht.

LB: Parasoldennenbos.
RB: Windmolenpark.
MM: Marco geodésico.
LO: Sterk verweerde rots.
RO: Argusvlinder, Lasiommata megera.



We zigzaggen langs de ZO-hell ingen van het Mata Nacional
de Barão de São João. Telkens gaat het om een zijdal heen.
Op deze hell ingen staan gigantisch veel Cistus planten.

LB, RM, LO: Cistus sp.
MO: Asphodelus fistulosus.
RO: Barranco do Espojeiro.



Het grootste zijdal is tevens de laatste voor we terug
afdalen naar het dorp en de camper (1 4:45).

LB: Laatste zijdal.
LO: Netmimosa, Acacia retinoides.
MO, RO: Barão de São João.



Met 3507 km op de tel ler vertrekken we om 1 5:1 3 na de
thee.
We passeren de Barão de São Miguel om 1 5:23. Aan de
kust ki jken we eerst in Burgau, maar dat is te smal qua
straten bij zee.

RB: Terugblik op het windmolenpark.
LM, MM: Barão de São Miguel.



We gaan door naar Boca do Rio (1 5:50 na 3525 km). Daar
is een camperplaats op een rotsplateau N 37,06687◦, W
8,80984◦. Dit is zo te zien nieuw, l igt tegen de zee, rotsen
en een moerasgebied van 1 34 ha. Het wemelt van de
vogels.

RM: De camperplaats van Boca do Rio.
LO: Boca do Rio.
RO: Kuifleeuwerik, Galerida cristata.



We lopen nog een klein rondje over het strand en een stei le
heuvel aan zee. We hebben er een aardig zicht op de kust
en de lagune achter de camperplaats.

LB: Lagune bij Boca de Rio.
RO: Rozamarijn, Rosmarinus officinalis.
LO: Narcissus papyraceus.



Aan de andere kant van de heuvel schuifelen we voorzichtig
naar beneden, dit is nameli jk wel heel erg stei l . We lopen
tenslotte nog een eind langs de lagune af. Er zi jn enorm
veel vogels te zien.
Uiteindel i jk zoeken we de camper weer op (1 6:40).

B: Kokmeeuwen, Wilde eenden.
LM: Rotszwaluw, Ptyonoprogne rupestris.
RO: Kleine zilverreiger, Egretta garzetta.




