
Zambueira do Mar -

Entrada da Barca - Cabo Sardão.



1 4-02-'1 8. Zambujeira do Mar –
Entrada da Barca – Cabo Sardão.

's Morgens zet Tineke het verhaal van afgelopen dagen op
Reismee.nl.
Om 11 :25 verlaten we de camping en stoppen al weer
enkele km's verder bij de vissershaven Porto das Barcas.
Daar is een mooi uitzicht over gri l l ige kammen in zee en het
diep onder ons l iggende haventje.

RB, MM, RM: Entrada da Barca.
LO: Porto das Barcas (ofEntrada da Barca).



Om 11 :43 ri jden we door naar Cabo do Sardão bij
Carvaleiro (3678 km). De coördinaten in de Facile-en-Route
waren verkeerd, maar we vinden de bewuste plek bij de
farol (N37,59955° W8,81 603°).
Na de lunch lopen we van 1 3:57 tot 1 5:45 5,1 4 km over het
groen-blauw gematkeerde pad dat langs de kust zuidwaarts
voert. De belangwekkenste attractie hier zi jn de vele
ooievaars, die op de rotsparti jen in de ziedende zee
nestelen.

LB, RO: De vuurtoren van Cabo do Sardão.
RB: Parking en kaal voetbalveld.
MM: Roodborsttapuit, Saxicola rubicola.
Volgende pagina:
RB: Zwarte roodstaart, Phoenicurus rubicuros.
RM, RO: Ciconia ciconia.





iDeze vogels hebben wel heel erg ruige plekken uitgezocht
voor hun nageslacht. Het zi jn trouwens ook plekken die we
uitstekend kunnen observeren.

Deze pagina: Ciconia ciconia.



B: Ooievaar, Ciconia ciconia.
RO: De grote inham bij de vuurtoren.
LO: Zwarte roodstaart, Phoenicurus rubicuros.



Deze pagina: De kliffen van Cabo Sardão.



Deze pagina: Cabo Sardão.



Infoborden langs de kust vertel len over flora en fauna van
deze kust.

LB, RM: Cabo Sardão,
LO: Cistus lananifer.
MO: Mimosa, Acacia dealbata.
RO: Astragalus lusitanicus.



LB, MB, RM: Ooievaar, Ciconia ciconia.
Aalscholver, Phalacrocorax carbo.



LM: Aalscholver, Phalacrocorax carbo.
LO: Eenjarig madeliefje, Bellis annua.



We lopen uiteindel i jk om een
grote baai heen en kijken op
een vooruitgeschoven punt
naar waar we vandaan
kwamen.

RB, RO:
Nagenoeg het zuidelijkste
punt van de wandeling.



We lopen nog een klein stukje door en draaien dan om en
lopen in één streep terug naar de camper (1 5:45).

MO: Rozemarijn, Rosmarinus officinalis.
RO: Cistus salvifolius.




