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Een oogje op de vogels van de Algarve

Ik wil u graag een kort verhaal vertellen over een toeristisch segment dat sinds kort in de Algarve 
voorkomt: het birdwatching, oftewel het spotten van vogels met het blote oog of met behulp 
van instrumenten die beter zicht bieden (zoals verrekijkers en telescopen). Dit verhaal begint in 
2009, het jaar waarin het Bureau voor Toerisme van de Algarve besloot om het aanbod van deze 
nichemarkt te structureren, zodat alle vogelliefhebbers gebruik konden maken van de beste 
faciliteiten wanneer ze eropuit trokken op zoek naar de merkwaardige gewoontes en verenkleden 
van deze dieren.

Er werd een studie uitgevoerd naar de ideale plekken om deze soorten te zien en naar de 
ondersteunende infrastructuren voor het vogelen. Reeds in 2012 werd er begonnen met het 
verspreiden van de resultaten van dit werk door middel van de publicatie van de «Gids voor 
Vogelspotten». Het is precies deze gids, inmiddels herzien, die u op dit moment in uw handen 
heeft.

Indien deze hobby nieuw is voor u, kunt u zich verheugen omdat u hier een betrouwbaar 
instrument heeft voor uw vogeluitstapjes. U zult bijvoorbeeld weten waar u lepelaars, steltkluten, 
bosuilen of witkopeenden kunt zien en wat het beste jaargetijde is om ze te bekijken, naargelang 
het om standvogels, trekvogels of broedvogels gaat. Als u daarentegen reeds ervaring heeft als 
vogelaar, geloof ik dat u even tevreden zult zijn - tot slot gaat deze gids alleen over de Algarve, een 
bestemming waar men de meeste vogels in het hele land kan vinden: van de bijna tienduizend 
soorten die er op de wereld bestaan, maken meer dan 250 soorten het hele jaar door hier 
regelmatig hun opwachting.

Hoewel birdwatching een product in ontwikkeling is in de Algarve, dat is opgenomen in het 
nationaal strategisch plan voor toerisme, hebben we dus al veel te bieden aan wie zijn ogen niet 
van deze prachtige vliegende dieren af kan houden. Ga op vogelavontuur en ervaar bijzondere 
momenten in de natuur, die u beetje bij beetje kunt vastleggen met behulp van uw fotocamera. 
U zult begrijpen dat dit een van de beste manieren is om vrije tijd door te brengen in de Algarve...

Desidério Silva
Voorzitter van het Bureau voor Toerisme van de Algarve
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De Algarve is wellicht bij iedereen goed bekend als een uitstekende toeristische 
bestemming, maar misschien nog niet om zijn mooie vogels en biodiversiteit. De 
verdienste van dit boek is dat het meteen 10 belangrijke gebieden voor het observeren 
van vogels en 24 routes introduceert, die u zullen helpen om een andere Algarve, 
wellicht zelfs een mooiere, te leren kennen.
Dankzij de verscheidenheid aan kustgebieden, rotsachtige kliffen, bergketens, 
watergebieden en mediterrane landschappen komen er in deze regio veel 
vogelsoorten voor, zowel standvogels, overwinteraars als trekvogels die naar het 
noorden of het zuiden reizen. Van veel soorten wordt het voortbestaan en evenwicht 
in de nabije toekomst bedreigd.
De Portugese Vereniging voor de Vogelstudie (Sociedade Portuguesa para o Estudo 
das Aves - SPEA) heeft in deze regio verschillende locaties - belangrijke vogelgebieden 
- geïdentificeerd op basis van wetenschappelijke criteria die bewijzen hoe cruciaal ze 
zijn voor het beschermen van soorten zoals de purperkoet, de flamingo, de lepelaar, 
de havikarend en de steltkluut, om slechts een paar beter bekende voorbeelden te 
noemen. Een aantal gebieden, zoals de Ria Formosa of de moerasgebieden bij Castro 
Marim of Sagres, zijn bekend om de grote concentraties vogels tijdens een van de 
periodes waarin zij het kwetsbaarst zijn.
Om deze waarden te kunnen beschermen is het belangrijk om ze te kennen, op 
bewuste en evenwichtige wijze. Daarom hopen wij dat dankzij dit boek de lezers en 
gebruikers de hierin beschreven plaatsen en routes kunnen verkennen en ontdekken 
en zo kunnen genieten van de natuur die de Algarve te bieden heeft. Het is eveneens 
een belangrijke manier om de vogels en de natuur te beschermen door ze te leren 
kennen, te respecteren, te reageren en te laten zien dat ze het absoluut waard zijn om 
beschermd en in stand gehouden te worden.

Luís Costa
Directeur van de SPEA
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Inleiding

Vogelspotten of birdwatching is vandaag 
de dag een activiteit die in de hele 
wereld in toenemende mate populair aan 
het worden is, in het bijzonder in Europa. 
Het is niet langer een gebruik dat zich 
beperkt tot de noordelijk gelegen landen, 
zoals het Verenigd Koninkrijk - waar 
naar schatting 2,4 miljoen mensen deze 
activiteit ondernemen. Langzaamaan 
raakt het geïntegreerd in het recreatieve, 
sociale en toeristische leven in de meer 
mediterrane samenlevingen, zoals Spanje, 
Italië en zelfs Portugal. 
Er zijn verschillende oorzaken die 
verantwoordelijk zijn voor deze groei, 
te beginnen bij een grotere interesse 
in milieukwesties en, in het bijzonder, 
de biodiversiteit, die de aandacht van 
het grote publiek hebben. Nooit eerder 
werd er zoveel gesproken over het 
beschermen van de natuur, fauna en 
flora, bedreigde soorten, natuurfotografie 
en beschermde gebieden, en nooit 
eerder hadden mensen zo’n diverse 
en uitgebreide waaier aan activiteiten 
voor contact met de natuur tot hun 
beschikking. In dit hoofdstuk dient de 
nadruk gelegd te worden op de rol 
van de verschillende NGMO’s (non-
gouvernementele milieuorganisaties), 
die middels talrijke campagnes een 
toenadering van de gemeenschap tot de 
natuur en het vogelleven in de bossen 
mogelijk hebben gemaakt en mogelijk 
blijven maken. In Portugal zijn dit in het 
bijzonder de LPN (Liga para a Proteção 
da Natureza), Quercus, SPEA (Sociedade 
Portuguesa para o Estudo das Aves) en in 
de Algarve, Almargem.

Het spotten van vogels vertegenwoordigt 
aan de andere kant diverse voordelen 
in vergelijking met andere recreatieve 
activiteiten in de natuur, die helpen 
om de toenemende vraag te verklaren: 
het is heel makkelijk te beoefenen, 
in tegenstelling tot bijvoorbeeld het 
spotten van zeezoogdieren of vissen; 
het kan overal gedaan worden, zelfs in 
steden; het is toegankelijk voor allerlei 
doelgroepen (kinderen, jongeren, 
senioren, mensen met beperkte 
mobiliteit); het vereist geen grote 
investeringen - afhankelijk van de 
interesse en motivatie van de beoefenaar; 
het kan het gehele jaar uitgevoerd 
worden; het stimuleert de verzameldrift 
vanwege de grote verscheidenheid 
aan bestaande soorten en biedt op 
eenvoudige wijze een ongedwongen 
contact van dichtbij met de natuur en 
haar verschillende elementen. 

Wilsons stormvogeltje (Oceanites oceanicus)



Birdwatching wordt daarnaast 
gekenmerkt door een verscheidenheid 
aan motiveringen en extra aspecten, 
die ook helpen het groeiend aantal 
enthousiastelingen te verklaren: onder 
andere het loutere plezier in het 
observeren van vogels in hun natuurlijke 
omgeving, hun gedragingen, hun 
kleuren en vormen, het fotograferen 
van de natuur in het algemeen 
en vogels in het bijzonder (bijv. 
digiscoping); het tekenen en illustreren; 
het wetenschappelijk onderzoek; het 
verzamelen en de constante zoektocht 
naar nieuwe soorten; het zoeken naar 
zeldzame soorten (twitching).
Uiteindelijk, en niet onbelangrijk, kunnen 
we niet ontkennen dat er in de moderne 
samenleving - en des te meer in de 
stedelijke - een steeds grotere behoefte 
is om toevluchtsoorden te vinden 
en te ontsnappen aan het dagelijks 
leven. Het contact hebben met en het 
observeren van de natuur vallen onder 
de oplossingen die een groeiend aantal 
mensen hiervoor geschikt acht.
Maar wat behelst het spotten van vogels 
nu in feite? Hier zijn een aantal feiten en 
cijfers:
• Er bestaan ongeveer 10000 
vogelsoorten op de wereld en volgens 
het IUCN (International Union for 
Conservation of Nature), zijn veel soorten 
endemisch voor bepaalde regio’s op 
aarde;
• Er zijn ongeveer 70 taxonomische 
indelingen, waaronder zeevogels, 
roofvogels, zangvogels, eenden, etc.

• Ze zijn aanwezig in alle ecosystemen 
op aarde, van de noordpool tot de 
zuidpool, onderwijl woestijnen, oceanen 
of bergketens doorkruisend;
• De verenkleden vertegenwoordigen alle 
mogelijke kleurschakeringen, inclusief alle 
bekende kleuren;
• Ze hebben zeer onderscheidende 
vormen, zowel op het gebied van de 
algemene morfologie als bepaalde delen 
van het lijf (snavels, poten of vleugels);
• Ze vertegenwoordigen gedragingen 
die uniek zijn in het dierenrijk, wat 
ze bijzonder interessant maakt: de 
vogelmigratie is indrukwekkend, ze 
laten verschillende, merkwaardige 
eetgewoontes zien, ze bouwen nesten 
met verschillende technieken, ze brengen 
melodieus gezang voort, een aantal 
soorten zijn heel makkelijk te observeren, 
anderen juist weer behoorlijk moeilijk - 
om maar een paar aspecten te noemen.
Tot slot, als afsluitende opmerking 
van deze presentatie, een eenvoudige 
definitie van wat men verstaat 
onder birdwatching, vogelspotten of 
vogeltoerisme:

“Een reis met de motivering 
vrijetijdsactiviteiten uit te voeren die 
verband houden met ornithologie, namelijk 
het detecteren, identificeren of observeren 
van het vogelleven met als doel contact te 
hebben met de natuur om te voldoen aan 
de behoefte om te leren en/of persoonlijke 
voldoening na te streven”. 

Het zijn deze ervaringen die we met deze 
gids willen bewerkstelligen. 
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Over deze gids
De Gids voor Vogelspotten in de Algarve, 
opgesteld door het Bureau voor Toerisme 
van de Algarve, beoogt een eenvoudig 
en efficiënt instrument in het veld te 
zijn voor iedereen die het leuk vindt om 
vogels te bekijken in hun natuurlijke 
omgeving. De gids is zodanig ingedeeld 
om het vinden van de interessantste en/
of zoveel mogelijk soorten in de regio 
gemakkelijk te maken. De gids biedt een 
verzameling nuttige informatie over hoe 
men de locaties kan bereiken, de beste 
periodes in het jaar, specifieke tips voor 
elke plek, etc. In dit boek worden er 
binnen de 9 voornaamste te bezoeken 
gebieden 23 routes voorgesteld, die van 
oost naar west zijn geordend. Daarnaast 
is er nog een tiende gebied, die gewijd 
is aan het observeren van zeevogels op 
volle zee. Deze routekaart bevat geen 
specifieke routes, maar enkel een indicatie 

5

van de locaties waar men op de boten 
kan stappen die gespecialiseerd zijn in dit 
aanbod. 
Elke route wordt begeleid door een 
kaart en een beschrijving hoe deze te 
bereiken, de interessantste soorten die er 
voorkomen, en verschillende specifieke 
tips over de beste wijze van bezoek. 
Tot slot bestaat er ook nog een lijst 
met handige telefoonnummers voor de 
bezoeker, waaronder de telefoonnummers 
van de eerste hulp en de politie, evenals 
internetpagina’s met informatie over 
accommodaties, restaurants en bedrijven 
die gespecialiseerd zijn in birdwatching.

Ook al is dit geen conventionele gids, 
wij hopen dat de gids een goede 
reisbegeleider is tijdens uw verblijf in 
de Algarve en een goede hulp voor 
een onvergetelijke vogelspot- en 
natuurervaring. 

Vogelspotten in de Ria Formosa



Hoe gebruikt u de gids 

In praktische termen kan deze gids op 
twee manieren geraadpleegd worden:
Op basis van het soort landschap en 
habitat die in de Algarve bestaan (bijv. 
riviermondingen, bossen, etc.) of op basis 
van een specifieke soort.
Deze indeling beoogt een snel antwoord 
te bieden op de verschillende redenen 
die uw bezoek kan hebben. Hierbij wordt 
er bijvoorbeeld rekening gehouden 
met vogelaars die op zoek zijn naar 
een bepaalde soort of die gewoon 
een plek willen bezoeken waar een 
grote hoeveelheid vogels voorkomt, 
bijvoorbeeld watervogels.
Tot slot hopen we met deze gids de 
keuze van een plek om te bezoeken te 

6 vergemakkelijken, zodat u uw reis beter 
kunt plannen.
Om op habitat te zoeken worden in 
tabel 1 de voornaamste bestaande 
landschappen in de Algarve 
weergegeven, waar verschillende 
vogelsoorten voorkomen, alsmede 
de naam van de routes - en de 
respectievelijke pagina’s van de gids - 
waar ze beschreven worden.
Om dit boek volgens een bepaalde 
soort te gebruiken is er achterin een 
globale lijst opgenomen met vogels die 
in de Algarve voorkomen (checklist), 
onder vermelding van de plek waar 
ze gespot kunnen worden en onder 
welke omstandigheden. Er is informatie 
bijgevoegd over elke vogel en diens 
fenologie en abondantie. Hiermee wordt 
beoogd het bezoek van mensen die 
doelbewust op zoek gaan naar bepaalde 
soorten in de Algarve, gemakkelijker 
te maken en tegelijkertijd anderen te 
stimuleren door de grote verscheidenheid 
aan vogels die hier gespot kunnen 
worden.

Cacela - Ria Formosa
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Landschap (habitat)

Bergen en kurkeikenbossen

Mediterraan struikgewas

Traditionele landbouwgebieden en 

weidegronden

Riviertjes en oevergebieden

Moerasgebieden, rias en 

riviermondingen

Zoutpannen

Kustmeren en biesbossen

Pijnbomenbossen langs de kust

Rotsachtige kust, met steile rotswanden

Zeegebied

Tabel 1 - Voornaamste landschappen of habitats voor vogels in de Algarve, de routes 
waarin deze zijn opgenomen en de lokalisatie in de gids.

Route

Serra de Monchique 

Barranco do Velho naar Parizes

Schiereiland van Sagres

Fonte da Benémola

Rocha da Pena

Biesbos van Vilamoura

Meer van Salgados 

Schiereiland van Sagres

Alcoutim

Fonte da Benémola

Moerasgebied van Castro Marim

Ria Formosa 

Estuarium van de Arade 

Ria de Alvor

Zoutpan van Cerro do Bufo

Forte do Rato en Arraial 

Ferreira Neto

Sítio das 4 Águas

Santa Luzia

Ludo en meer van S. Lourenço 

Ria de Alvor

Ludo en meer van S. Lourenço 

Meer van Dunas Douradas

Monding van de Almargem

Biesbos van Vilamoura

Monding van de Almargem

Schiereiland van Sagres

Kust van de Algarve

Portimão

Fuseta

Bladzijde

126

142

118

136

139

94

100

118

38

136

48

62

110

112

50

64

66

68

74

112

74

88

90

94

90

118

148

148

148
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De Algarve

De Algarve is gelegen in het uiterste 
zuiden van Portugal. De regio wordt in 
het westen en zuiden begrensd door de 
Atlantische Oceaan en in het oosten door 
Spanje. De streek wordt sterk beïnvloed 
door de nabijheid van het Middellandse-
Zeegebied en Noord-Afrika. Dit is niet 
alleen merkbaar in het klimaat dat hier 
het hele jaar heerst, maar ook in het 
landschap, de uitgeoefende landbouw, de 
cultuur en de biodiversiteit.
Het terrein is in geologisch opzicht 
verdeeld in drie grote gebieden: de 
Serra (het gebergte), de Barrocal (het 
laagland) en de Litoral (het kustgebied). 
De Serra beslaat het hele noorden van 
de Algarve, van oost naar west, en wordt 
gekenmerkt door grond die hoofdzakelijk 
uit schist bestaat. Kurkeikenbossen, 
aardbeibomen en zonneroosjesachtigen 
tieren hier welig. Het is een bergachtig, 
spaarzaam bevolkt gebied met behoorlijk 
interessante biodiverse omstandigheden. 
De voornaamste bergmassieven in de 
Algarve zijn het Caldeirãogebergte en het 
Monchiquegebergte. Dit laatste vertoont 
een aantal bijzonderheden, namelijk 
het feit dat het het enige gebied in de 
Algarve is met graniet - het gesteente 
nefelien syeniet - en de meeste neerslag. 
Deze aspecten vertalen zich in een 
ander, heel groen landschap met dichte 
bladerdakken en een bijzondere flora, 
waar verschillende monumentale bomen 
en unieke soorten voorkomen, zoals de 
Monchique-eik of speciale oleanders.
In het zuiden van de Serra, waar de 
Barrocal begint, overheerst de basische 
kalkgrond. Het is landbouwgrond bij 

uitstek, waar uitgestrekte boomgaarden 
te vinden zijn met amandelbomen, 
johannesbroodbomen, vijgenbomen, 
olijfbomen en ontelbare traditionele 
moestuinen. De beroemde sinaasappelen 
van de Algarve worden ook in dit gebied 
geproduceerd. De rotsontsluitingen met 
kalk zijn vrij normaal in deze strook, met 
bijzondere nadruk op Rocha da Pena 
in Salir (Loulé). De flora is behoorlijk 
rijk in dit gebied, met honderden 
geïdentificeerde soorten, waaronder o.a. 
meer dan 20 soorten orchideeën, tijm en 
narcissen. 
Tot slot hebben we in het zuiden de 
Litoral, waar een groot deel van de 
toeristen en de bevolking van de Algarve 
zich concentreert. Deze subregio bevat 
stranden, duinen, watergebieden en de 
voornaamste steden. De zuid- en de 
westkust zijn aanzienlijk verschillend. 
Tussen Albufeira en Vila Real de St. 
António, de zogenaamde Sotavento 
Algarvio, bevinden zich uitgestrekte 
zandstranden en duinen. Het klimaat is 
er warmer en milder. Tussen Albufeira 
en Lagos biedt de kuststrook veel steile 
rotsen, met tussenin kleine zandstrandjes 
en een aantal riviermondingen (Alvor 
en Arade). Tussen Vila do Bispo en 
Aljezur wordt de kust rotsachtiger met 
grote kliffen en staat sterk onder de 
invloed van de Atlantische Oceaan. 
Dit gebied, bekend als Costa Vicentina 
of Vicentinakust, is echter heel 
bijzonder door verschillende natuurlijke 
zeldzaamheden, zoals endemische 
planten en verschillende bosdieren.
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Monchiquegebergte
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Beschermd gebied
Natuurpark

Natuurpark

Natuurreservaat

Plaatselijk beschermd landschap

Plaatselijk beschermd landschap

Naam
Ria Formosa

Vicentinakust

Castro Marim

Fonte da Benémola

Rocha da Pena

Gemeente
Loulé, Faro, Olhão en Tavira

Vila do Bispo en Aljezur

Castro Marim en Vila Real St. António

Loulé

Loulé

Het belang van deze gebieden komt 
tot uitdrukking in het bestaan van een 
verzameling heel bijzondere flora en fauna, 
waaronder verschillende endemische 
soorten.
Behalve deze plekken beschikt de Algarve 
ook nog over een reeks gebieden die 
internationaal erkend zijn vanwege hun 
belang voor vogels. Deze gebieden staan 
aangemerkt als IBA’s (Important Bird Areas), 
een onderscheiding die wordt toegekend 
door de wereldwijde organisatie BirdLife 
International. Deze organisatie wordt 
in Portugal vertegenwoordigd door de 
Portugese Vereniging voor de Vogelstudie 
SPEA (Sociedade Portuguesa para o Estudo 
das Aves). Deze gebieden overlappen een 
aantal van de eerder genoemde gebieden, 
maar bevatten daarnaast ook niet 
beschermde gebieden. De lijst met IBA’s in 
de Algarve omvat:

Qua biodiversiteit is ongeveer 40% 
van het territorium van de Algarve 
opgenomen in het Natura 2000-netwerk, 
hetzij als Vogelrichtlijngebied, hetzij 
als Habitatrichtlijngebied. Dit netwerk 
bestaat uit gebieden met verschillende 
biofysische eigenschappen, die 

zich over heel de regio uitstrekken. 
Veel gebieden hebben nog andere 
beschermingsstatussen, zoals:

Caldeirãogebergte
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- Guadiana
- Castro Marim
- Ria Formosa
- Caldeirãogebergte
- Biesbos van Vilamoura

- Meer van Salgados
- Monchiquegebergte
- Zuidwestelijke kust
- Leixão da Gaivota
- Ponta da Piedade

As zonas húmidas, em especial as zonas 
estuarinas e rias (ria Formosa, ria de Alvor, 
estuário do rio Arade, estuário do Guadiana), 
desempenham um papel determinante 
para a fauna por sustentarem uma relevante 
comunidade piscícola que, juntamente com 
outras zonas húmidas como lagos, caniçais, 
rios e ribeiras, concentra importantes espé-
cies de aves a nível nacional e mesmo in-
ternacional, seja como locais de criação, de 
invernada ou durante as migrações. Grande 
parte dos principais rios e ribeiras são tam-
bém corredores ecológicos fundamentais 
para a sobrevivência de peixes, mamíferos, 
répteis e anfíbios, já que interligam os espa-
ços naturais da região.
No Algarve, estão consagradas como áreas 
protegidas o Parque Natural da Ria Formosa, 
o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e 
Costa Vicentina (parcialmente implantado 
na região), a Reserva Natural do Sapal de 
Castro Marim e Vila Real de Santo Antó-

nio, para além dos Sítios Classificados da 
Rocha da Pena e da Fonte Benémola. Com 
a integração dos 14 sítios da Rede Natura 
2000, cerca de 38 por cento da área total do 
Algarve terá um estatuto de conservação, o 
que consagra a sua importância biológica e 
paisagística em termos europeus. Estas áreas 
protegidas e os corredores ecológicos cons-
tituem a Estrutura Regional de Protecção e 
Valorização Ambiental, proposta pelo Plano 
Regional de Ordenamento do Território 
do Algarve, que tem como função definir 
orientações de planeamento e de gestão 
que permitam compatibilizar a conservação 
da natureza com as actividades humanas, ou 
seja, que propiciem o desenvolvimento do 
turismo de natureza.
Os percursos seleccionados, em função da 
sua localização e das suas características, 
permitem observar a maioria dos valores 
naturais referidos.
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Vogelspotten in de Algarve 

De Algarve is in trek bij een groeiend 
aantal enthousiaste beoefenaars van deze 
activiteit, die opzettelijk hier naartoe 
komen om een groot aantal soorten te 
observeren en te fotograferen. Maar wat 
maakt de Algarve nu zo aantrekkelijk 
als locatie voor birdwatching? Waarom 
kiest men voor de Algarve boven andere 
vogelbestemmingen? Hieronder een 
aantal belangrijke aspecten:

- De Algarve heeft de grootste overvloed 
aan vogels in Portugal met meer dan 
250 soorten die het hele jaar door 
regelmatig aanwezig zijn;

- Het is de regio op het vasteland waar 
jaarlijks het grootste aantal zeldzame 
vogels uit Afrika, Noord-Amerika en 
Noord-Europa waargenomen kan 
worden;

- De regio wordt gekenmerkt door een 
grote verscheidenheid qua landschap, 
met o.a. riviermondingen, kustmeren, 
biesbossen, dichte kurkeikenbossen, 
bergen, stranden, open zee, kliffen 
langs de kust, landbouwgebieden, 
mediterraan struikgewas;

- Ongeveer 40% van het grondgebied is 
beschermd, waaronder 2 natuurparken, 
1 natuurreservaat, 2 beschermde 
gebieden en verschillende gebieden die 
onder het Natura 2000-netwerk vallen;

- Er zijn 10 belangrijke vogelgebieden 
(IBA’s - SPEA / BirdLife International);

- Het is een kleine regio, waardoor het 
gemakkelijk is verschillende belangrijke 
vogelgebieden te bezoeken en het zelfs 
mogelijk is om op een dag berg- en 
kustgebieden te bezoeken;

- De Algarve ligt vrij dicht bij de Alentejo, 
op ongeveer 1 uur rijden, waardoor 
het gemakkelijk is aanvullende 
vogelroutes te volgen om speciale 
vogels te observeren, zoals de trap, de 
zwartbuikzandhoen of de keizerarend;

- Er heerst een zeer mild en aangenaam 
klimaat, waardoor het hele jaar door 
uitstapjes gemaakt kunnen worden, zelfs 
in de winter;

- Er zijn verschillende bedrijven die 
gespecialiseerd zijn in deze activiteit, 
met gidsen die meerdere talen spreken 
en de regio en de plaatsen waar vogels 
voorkomen, zeer goed kennen;

Bovendien biedt de Algarve daarnaast:

- Een rijke, gevarieerde gastronomie 
waarin men in verscheidene traditionele 
gerechten de mediterrane invloed kan 
terugvinden;

- Een groot aanbod aan gevarieerde 
accommodatiegelegenheden in de hele 
regio, waaronder hotels, pousadas, bed 
and breakfasts, vakantieparken, etc;

- Een gevarieerd aanbod rechtstreekse 
vluchten naar Faro, vanuit verschillende 
Europese steden.
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De vogels van de Algarve

De Algarve is de regio in het land met de 
grootste verscheidenheid aan genoteerde 
soorten. In totaal zijn hier reeds 386 
soorten geobserveerd – een aantal dat 
elk jaar toeneemt – die onder meer dan 
15 verschillende taxonomische ordes 
vallen (bijv. duikers, eenden, roofvogels, 
steltlopers, zangvogels, etc). De grote 
variatie in het landschap waardoor de 
regio gekenmerkt wordt, is samen met de 
geografische ligging en in het bijzonder 
de korte afstand tot het noorden van 
Afrika een van de factoren die het rijke 
vogelleven rechtvaardigen, evenals een 
aantal van de zeldzame soorten.

Jaarlijks kunnen hier meer dan 250 
soorten gespot worden. Fenologisch 
gezien kunnen ze onderverdeeld 
worden in standvogels, broedvogels, 
overwinteraars of trekvogels. Daarnaast 
zijn er, hoewel sporadisch, “rariteiten”: 
– vogels die zich elk jaar in heel kleine 
aantallen voordoen als gevolg van een 
afbuiging van de normale trekroutes 
– normaliter uit Noord-Amerika, Noord-
Afrika en Noord-Europa.

De Algarve onderscheidt zich op 
nationaal niveau als de regio waar jaarlijks 
het grootste aantal zeldzame vogels te 
zien is.

Voor wat betreft de locaties zelf 
onderscheidt deze regio zich als 
interessante bestemming voor 
birdwatching omdat: 
- Hier twee van de belangrijkste 
watergebieden van het land liggen – de 

Ria Formosa en het moerasgebied van 
Castro Marim – dit laatste is het eerste in 
Portugal aangelegde natuurreservaat (in 
1975);
- Ze de belangrijkste migratiecorridor 
voor roofvogels in Portugal – het 
schiereiland van Sagres – bezit, waar 
jaarlijks duizenden vogels van meer 
dan 20 verschillende soorten passeren, 
waaronder adelaars, valken en gieren;
- Ze internationaal erkende gebieden 
herbergt, zoals de Ria de Alvor – 
de werkplek van de internationale 
vereniging A Rocha – of het meer van 
Salgados dat al enkele jaren een prioriteit 
is met het oog op interventies door de 
SPEA en BirdLife International;

Lepelaar (Platalea leucorodia)



De broedperiode

De populatie broedvogels in de Algarve 
omvat meer dan 130 soorten, waaronder 
zangvogels, roofvogels, reigers en 
eenden.
Een belangrijk deel van deze vogels zijn 
trekvogels die voor dit specifieke doel 
uit Afrika komen en daarnaar vervolgens 
weer terugkeren om te overwinteren.
Talrijke voorbeelden vallen hieronder, 
waarvan er een aantal veel voorkomen, 
zoals de zwaluw, de gierzwaluw, de 
zomertortel, de koekoek, de bijeneter en 
de roodkopklauwier.
De dichte kurkeikenbossen van de 
Caldeirão- en Monchiquegebergtes zijn 
bijzonder interessant tijdens dit seizoen, 
omdat ze een groot aantal bosvogels 
ontvangen. Enkele ervan komen niet 
vaak voor, zoals de zwartkoprietzanger 
of de Iberische tjiftjaf, andere zijn 
opvallend, zoals de wielewaal, en ook 
zijn er verschillende roofvogels, zoals 
de slangenarend. De watergebieden 

langs de kust zijn eveneens uitstekende 
plekken voor veel vogels om te broeden, 
met bijzondere nadruk op de Adouins 
meeuw en de witoogeend, die in 
Portugal alleen hier broeden.
De purperreiger, de woudaap, de 
vorkstaartplevier, de kluut, de steltkluut 
of de dwergstern verdienen ook de 
aandacht. 

De winter

In de winter zijn er grote aantallen vogels, 
zeker watervogels, die zich concentreren 
in de watergebieden langs de kust, zoals 
het moerasgebied van Castro Marim of 
de Ria Formosa. Vooral dit laatste gebied 
ontvangt gedurende dit jaargetij meer 
dan 20.000 vogels, waardoor de ria tot 
de drie belangrijkste watergebieden 
in het land behoort. Deze cijfers zijn 
in grote mate te danken aan de grote 
aanwezigheid van eenden, zoals de 
smient, de slobeend en de wintertaling, 
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Ludo - Ria Formosa
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en steltlopers, zoals de bonte strandloper, 
de bontbekplevier, de zilverplevier 
of de zwarte ruiter. De velden, vooral 
de graanakkers en de weidegronden, 
zoals die rondom de biesbos van 
Vilamoura, het meer van Salgados en het 
schiereiland van Sagres, herbergen ook 
aanzienlijke zwermen overwinterende 
vogels, voornamelijk steppekievieten, 
goudplevieren of veldleeuweriken. Let 
verder nog op verschillende vogels die 
men niet vaak ziet en die in de Algarve 
overwinteren, zoals de visarend, de grijze 
wouw, de grote pieper, de beflijster of de 
alpenheggenmus. 

De vogeltrek

Deze periodes van het jaar zijn bijzonder 
interessant in de Algarve. Tussen 
september en november verandert 
het schiereiland van Sagres in de 
voornaamste migratiecorridor voor 
roofvogels op het vasteland van Portugal, 
waar jaarlijks de aanwezigheid van alle 
soorten die op Portugees grondgebied 
voorkomen, genoteerd wordt. Ook 
zijn er een paar zeldzamere soorten 
uit Oost-Europa of het noorden van 
Afrika. Deze regio is daarnaast ook een 
bevoorrechte plek voor het observeren 
van zeevogels die onderweg zijn naar 
overwinterplekken. Meer details over 
dit gebied staan verderop in deze gids 
beschreven. De watergebieden zijn 
eveneens uitstekende gebieden voor 
trekvogels. Noemenswaardige gebieden 
zoals de Ria Formosa of moerasgebied 
van Castro Marim ontvangen duizenden 

steltlopers, zowel in het voorjaar als in het 
najaar. Daarnaast wijzen wij u ook nog 
op het meer van Salgados, dat tussen 
maart en april een van de beste plekken 
in Portugal wordt voor het spotten van 
de zomertaling die hier in grote getale 
passeert. Tussen het eind van augustus 
en september is dit ook de beste plek in 
de Algarve om de bosruiter te zien. 

Standvogels

Onder de vogels die het hele jaar in de 
Algarve aanwezig zijn, komen sommige 
uitsluitend voor in het Middellandse-
Zeegebied en/of op het Iberisch 
schiereiland. De Aziatische blauwe 
ekster is zo’n geval waarvan, hoewel de 
soort veel voorkomt in de Algarve, de 
wereldwijde verspreiding beperkt blijft 
tot Portugal, Spanje en Oost-Azië.
Verder zijn er nog meer voorbeelden, 
zoals de havikarend, de purperkoet, 
de kleine kortteenleeuwerik, de 
theklaleeuwerik, de rotszwaluw of 
de blauwe rotslijster, die eveneens 
in het zuiden van Europa en in het 
Middellandse-Zeegebied voorkomen.
De regio herbergt daarnaast nog een 
uiteenlopende reeks zangvogels zoals 
de Provençaalse grasmus, de kleine 
zwartkop, de kuifmees, het Sint-
Helenafazantje, de graszanger die, 
ondanks dat deze niet zeldzaam is in de 
Algarve, weinig voorkomt in het noorden 
en al helemaal niet in verschillende 
andere Europese landen. 



Dwergarend (Aquila pennata)
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De herfsttrek in Sagres

Vanwege de geografische ligging is 
Sagres een zeer interessante locatie 
tijdens de trek na de paringstijd, vooral 
tussen half augustus en november. 
Behalve de roofvogels die hier passeren, 
ontvangt deze plek grote aantallen 
zangvogels en, langs de kust, zeevogels.

Roofvogels

Jaarlijks vliegen er tijdens de trek naar 
het zuiden meer dan 4000 roofvogels van 
meer dan 20 verschillende soorten boven 
de regio Sagres. Hieronder bevinden 
zich adelaars, valken, gieren, wouwen, 
sperwers en kiekendieven. Onder de 
meest voorkomende soorten bevinden 
zich de vale gier, de dwergarend, de 
buizerd, de sperwer en de slangenarend 
die met honderden tegelijk passeren, 
of soms, zoals in het geval van de vale 
gier, met wel duizenden. Behalve deze 
soorten zijn er - in mindere mate maar 
toch nog wel enkele tientallen - zwarte 
wouwen, wespendieven, aasgieren 
of grauwe kiekendieven. Let ook op 
de voorbijkomende zwarte ooievaars, 
in vergelijkbare aantallen. Tot slot 
vermelden we een verzameling vogels 
die, in kleiner aantal, ook elk jaar op dit 
schiereiland verschijnen: de keizerarend, 
de steenarend, de monniksgier, de rode 
wouw, de visarend, de grijze wouw, de 
boomvalk en de Eleonora’s valk.
Zoals het geval is bij het merendeel van 
de plekken waar grote concentraties 
trekvogels bijeenkomen, kunnen er 
regelmatig zeldzame vogels verschijnen, 
die daar normaal gesproken niet te zien 
zijn. Sagres is geen uitzondering op deze 

regel en elk jaar zijn er meldingen van 
bijzondere en/of zeldzame vogels, in het 
bijzonder de schreeuwarend die hier de 
afgelopen paar jaar regelmatig gezien 
is. De Rüppells gier is de laatste jaren 
eveneens regelmatig te zien geweest en 
wordt altijd vergezeld door een groep 
gieren of de zeldzamere roodpootvalk.
Een laatste opmerking dient om 
de aanwezigheid van nachtelijke 
roofvogels in dit gebied tijdens de trek 
te benadrukken. Alle soorten die in 
Portugal voorkomen, zijn daar al gezien, 
maar vanwege het aantal is de ransuil 
meldenswaardig.

Watervogels

De geografische ligging is wederom 
een strategisch element waardoor het 
schiereiland van Sagres een bevoorrechte 
plek is voor het observeren van 
zeevogels. Behalve de lange kustlijn, die 
in het westen begrensd wordt door de 
Atlantische Oceaan, maakt de locatie als 
doorgangsgebied naar het Afrikaanse 
vasteland en als entree naar het 
Middellandse-Zeegebied het gemakkelijk 
om duizenden vogels tijdens de trek te 
zien, met een speciale vernoeming van 
de Jan-van-gent, die deze regio in grote 
getale passeert, met ettelijke duizenden. 
Ook vestigen we uw aandacht op vogels 
zoals de vale pijlstormvogel, de zwarte 
pijlstormvogel, de grote jager, het Wilsons 
stormvogeltje, de Scopoli’s pijlstormvogel 
en de noordse stern. In totaal kunnen 
er tijdens deze trekperiode meer dan 20 
soorten gezien worden.
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Welke vogels moet u in de 
Algarve zien?

Er is geen eenvoudig antwoord op deze 
vraag, omdat de interesse in elk soort 
vogel afhangt van de vogelaar en de 
onderliggende motieven die hem of haar 
ertoe beweegt deze te observeren. Er 
is echter wel een uiteenlopende groep 
soorten die vanwege hun zeldzaamheid, 
beperkte geografische verspreiding, 
de moeite die gedaan moet worden 
om ze te zien of het bedreigingsniveau 
bijzondere aandacht verdient. De 
hieronder vermelde vogels zijn 
toevalligerwijs de vogels die enigszins 
aan deze criteria voldoen, waardoor zij 
waarschijnlijk het interessantst zijn voor 
enthousiaste vogelaars en hen ertoe 
kunnen bewegen om een of meerdere 
bezoekjes aan de Algarve te brengen.

Scopoli’s pijlstormvogel
Deze mooie zeevogel bezoekt de kust 
van de Algarve tijdens een groot deel 
van het jaar. Na de broedperiode – die 
in andere delen van het land plaatsvindt 

(bijv. Berlengas, de Azoren en Madeira) 
– breidt deze soort haar leefgebied uit, 
waardoor het mogelijk is om haar langs 
de gehele kust van de Algarve te zien. 
Vanaf juli, en in het bijzonder tussen 
september en oktober, zijn er door het 
passeren van trekvogels grotere aantallen 
waar te nemen. De vogel kan vanaf het 
land, op de stranden of op de Cabo de S. 
Vicente in Sagres, gespot worden, maar 
boottochten zijn nog beter, omdat ze 
observaties van zeer dichtbij mogelijk 
maken. 

Vale pijlstormvogel
Ondanks dat dit een van de meest 
bedreigde zeevogels ter wereld is, is een 
waarneming voor de kust van de Algarve 
relatief makkelijk. Vanaf juli kan deze 
vogel verspreid waargenomen worden 
op verschillende plekken in de Algarve. 
Voornamelijk tussen september en 
november ziet men de grootste aantallen, 
waardoor het de ideale periode is om deze 
vogel te observeren, bij voorkeur tijdens 
boottochten.

Rode flamingo (Phoenicopterus ruber)
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Woudaap
Hoewel deze kleine reiger in vogelgidsen 
beschouwd wordt als een zomervogel, 
ofwel een migrerende broedvogel, kan 
deze vogel bijna het hele jaar door in 
de Algarve gezien worden. De beste 
plek voor het spotten van deze vogel 
is het meer van S. Lourenço bij de Ria 
Formosa, vanaf het daar aanwezige 
waarnemingsstation. In de lente en de 
zomer is de vogel ook te spotten in 
andere watergebieden langs de kust, 
zoals de monding van de Almargem in 
Vilamoura en het meer van Salgados. 
Het observeren van deze vogel vereist 
geduld, omdat hij zich terugtrekt in het 
dichte riet en daardoor vaak moeilijk te 
detecteren en te observeren is.

Rode flamingo
Deze mooie vogel is een van 
de natuurlijke symbolen van de 
watergebieden langs de kust in de 
Algarve, aangezien deze bijna overal te 
vinden is, van Castro Marim tot aan de 
Ria de Alvor. De vogel is hier voornamelijk 
te vinden in de herfst en de winter, maar 

kan het hele jaar gespot worden, omdat 
veel niet broedende vogels in de regio 
blijven. In het meer van Salgados en in 
het moerasgebied van Castro Marim 
zijn er recent broedpogingen geweest, 
zonder succes. De vogels worden 
hoofdzakelijk in zoutgebieden gespot, 
waar ze zich voeden met ongewervelde 
waterdieren zoals pekelkreeftjes, maar 
ook in ondiepe meren, zoals in Salgados. 
Het is onmogelijk om ze over het hoofd 
te zien. De volwassen vogels zijn rozer 
dan de jonge vogels die de eerste jaren 
grotendeels wit en zelfs bruin zijn. 

Purperkoet
Aan het einde van de jaren tachtig 
van de vorige eeuw stond deze vogel 
in Portugal op de rand van uitsterven. 
Destijds was de Algarve – en in het 
bijzonder Ludo (Ria Formosa) – het 
enige toevluchtsoord waar deze soort 
een kleine populatie had. Dit leidde 
ertoe om deze vogel te kiezen als het 
symbool van het natuurpark Ria Formosa. 
Vandaag de dag is de purperkoet op 
verschillende plekken in het land te 



vinden en is de Algarve nog steeds de 
meest gebruikelijke locatie. De beste 
plekken waar deze vogel geobserveerd 
kan worden, zijn Ludo en het meer van 
S. Lourenço, de biesbos van Vilamoura en 
het meer van Salgados. De purperkoet 
is een standvogel in de Algarve en geeft 
de voorkeur aan de zoetwatermeren 
langs de kust, rijk aan waterplanten, 
zoals lisdodden en riet. Deze vogel 
kan eenvoudig gespot worden op de 
aangegeven plekken en is onmiskenbaar.

Krooneend
Deze prachtige vogel broedt regelmatig 
in de Algarve en komt dan het meest 
voor op twee à drie plekken: het 
moerasgebied van Castro Marim, Ludo 
en het meer van S. Lourenço. In de 
winter kunnen ze in mindere mate op 
verschillende andere plekken gezien 
worden, zoals de monding van de 
Almargem. Hoewel het geen zeldzame 
soort is, komt deze vogel niet vaak 
voor in Portugal en is maar op een paar 
plekken te zien. De Algarve is een van 
de beste plekken om deze vogel te 
observeren en te fotograferen. In het 
bestaande waarnemingsstation bij het 
meer van S. Lourenço kan de vogel in de 
lente goed bezichtigd worden. 

Witoogeend
Dit is een van de zeldzaamste eenden 
in Portugal. Het merendeel van de 
waarnemingen komt uit de Algarve, 
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waarbij het meer van Salgados en 
de biesbos van Vilamoura de beste 
plekken zijn om deze eend te zien. Het 
is hoofdzakelijk een overwinteraar, maar 
desalniettemin zijn er in verschillende 
jaren nesten gezien in de meren in 
de nabije omgeving van Salgados. 
Het identificeren vereist enige zorg, 
voornamelijk vanwege kruisingsgevallen, 
die bij deze soort vrij vaak voorkomen. Er 
zijn verscheidene gevallen van kruising 
genoteerd in de Algarve, voornamelijk 
tussen deze soort en de tafeleend. 

Havikarend
De Algarve herbergt een van de 
belangrijkste populaties in Portugal van 
deze roofvogel, die vandaag de dag 
nog steeds bedreigd is. De voornaamste 
plekken waar deze voorkomt, zijn het 
Monchique- en het Caldeirãogebergte, 
waar deze soort relatief makkelijk gespot 
kan worden. Het betreft een grote arend, 
vrij schuw, die in de Algarve bijzonder 
gedrag vertoont: hij nestelt in bomen. 
In de rest van het land geeft deze soort 
de voorkeur aan steile rotswanden. Er 
is geen vaste plek die een waarneming 
garandeert, maar er zijn meerdere goede 
mogelijkheden hiervoor op locaties zoals 
Barranco do Velho, Parizes en Rocha da 
Pena, in het Caldeirãogebergte en in de 
omgeving van Picota in Monchique. 

Grijze wouw
Deze roofvogel is bovenal een 
overwinteraar in de Algarve en 
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kan in deze regio in verschillende 
watergebieden langs de kust 
waargenomen worden. Niettemin hebben 
in recente jaren enkele paren zich in 
de regio geïnstalleerd en sporadisch 
gebroed. Het beste moment om deze 
soort te observeren is tussen oktober en 
het begin van de lente op plekken zoals 
de biesbos van Vilamoura, Ludo of het 
moerasgebied van Castro Marim. Tijdens 
de trek in de herfst kan de vogel in heel 
kleine aantallen ook in Sagres gezien 
worden.

Dwergarend
De dwergarend komt in de Algarve 
voornamelijk tijdens de trek in de herfst 
voor, tussen september en oktober. 
Het schiereiland van Sagres is tijdens 
deze periode de makkelijkste plek om 
deze soort te observeren, vanwege de 
honderden vogels die hier langskomen. 
Niettemin is er in de regio een kleine 
winterpopulatie, namelijk in Ludo, in de 
Ria Formosa. Men kan ze daar gemakkelijk 
tegenkomen.

Kleine trap
Hoewel de Algarve in Portugal 
niet het voornaamste leefgebied is 
van deze weidevogel, bestaan er 
twee kernen waar deze soort vrij 
gemakkelijk geobserveerd kan worden: 
het moerasgebied van Castro Marim 
en het schiereiland van Sagres. Op 
beide locaties broedt deze soort en 
verstopt deze zich op de graanakkers 

en braakliggende terreinen, waarbij ze 
gewoonlijk te zien zijn in groepen van 
meer dan tien stuks. In de lente is het 
onmiskenbare gezang van de mannetjes 
die willen paren, een lokmiddel voor 
wie deze vogels wil observeren. Bedenk 
tot slot dat u extra voorzichtig moet 
zijn tijdens uw zoektocht, omdat het 
een soort betreft met ongunstige 
instandhoudingsvooruitzichten. 

Vorkstaartplevier
Deze steltloper, met een bijzonder 
uiterlijk voor deze groep watervogels, 
komt in de lente voor in de Algarve. Hij is 
te vinden in verschillende watergebieden 
in de regio, in het bijzonder in het 
moerasgebied van Castro Marim en 
in de Ria Formosa. Deze soort zoekt 
vlakke gebieden met weinig vegetatie, 
in de buurt van wateroppervlaktes, in 
het bijzonder zoutpannen of meren. In 

Grijze wouw   (Elanus caeruleus)
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Castro Marim is een van de makkelijkste 
plekken voor het observeren de zoutpan 
van Cerro do Bufo, waar deze soort 
regelmatig broedt op de binnenste 
wallen die de zoutpan vormen.

Adouins meeuw
Deze meeuw, die tot het eind van de 
jaren negentig van de vorige eeuw vrij 
zeldzaam was in Portugal, is vandaag de 
dag een soort die relatief gemakkelijk 
te zien is, zeker in de Algarve. De regio 

herbergt de enige broedpopulatie op het 
hele vasteland van Portugal en biedt plek 
aan veel trekvogels uit Spanje en andere 
delen van het Middellandse-Zeegebied. 
De zoutpancomplexen worden door deze 
vogel veel gebruikt om uit te rusten, 
in het bijzonder die in Tavira in de Ria 
Formosa en die van Cerro do Bufo in 
Castro Marim. Dit zijn de plaatsen waar 
deze vogel overvloediger aanwezig is, 
vooral tussen de lente en de herfst. Ze 
kunnen eveneens op volle zee gespot 

Vorkstaartplevier (Glareola pratincola)
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worden, samen met andere meeuwen. 

Moorse nachtzwaluw
Deze nachtvogel, ook bekend als 
“cavaca”, komt in de lente en de zomer 
vaak voor in de Algarve en kan op 
verschillende plekken gezien worden. 
De pijnbomenbossen langs de kust zijn 
erg belangrijk voor deze soort, die daar 
broedt. Bijzonder belangrijk is het gebied 
bij Ludo, waar deze soort bij schemering 
makkelijk gespot kan worden. Andere 
plekken zijn onder andere het meer van 
Salgados, het schiereiland van Sagres en 
het moerasgebied van Castro Marim.

Kaffergierzwaluw
Deze kleine zwaluw was tot kort 
geleden een behoorlijk zeldzame vogel 
in Portugal met slechts vrij sporadische 
verschijningen. Desalniettemin zijn 
er de laatste jaren regelmatig nesten 
gesignaleerd, in het bijzonder in 
de Baixo Guadiana. In de Algarve is 
haar aanwezigheid waargenomen in 
de gemeente Alcoutim. Deze soort 
observeren vereist goede kennis van het 
gebied, in het bijzonder van de plekken 
waar de vogel aan het broeden kan zijn. 
Een bijzonderheid van deze soort is dat 
ze de nesten van de roodstuitzwaluw 
gebruikt.

Bijeneter
De bijeneter komt veel voor in de Algarve 
en kan overal in de regio gezien worden. 

De grootste kolonies bevinden zich 
nochtans in landbouwgebieden en bossen 
in het binnenland en het kustgebied, waar 
zij hun favoriete voedsel vinden: bijen. 
De soort arriveert in maart/april in de 
regio en keer in oktober terug naar Afrika. 
Het gebied bij Ludo, in de Ria Formosa, 
de monding van de Almargem en het 
moerasgebied van Castro Marim zijn 
plekken waar deze mooie en kleurrijke 
vogel gezien kan worden.

Theklaleeuwerik
De theklaleeuwerik is een standvogel in 
de Algarve, die voornamelijk te vinden is 
in het binnenland en aan de Vicentinakust. 
Het schiereiland van Sagres is samen 
met de regio Baixo Guadiana wellicht de 
beste plek om deze soort te observeren. 
Desalniettemin vereist het identificeren 
ervan behoorlijk wat aandacht, omdat 
deze vogel erg op de kuifleeuwerik lijkt en 
er gemakkelijk mee verward kan worden.

Kleine kortteenleeuwerik
De enige in Portugal bekende populatie 
van deze soort is gevestigd in Castro 
Marim. Het gaat om een vogel die zich 
goed aangepast heeft aan de zoutpannen 
en broedt in droge modderpoelen, die 
niet beïnvloed worden door de getijen. 
Het spotten is vrij makkelijk, omdat deze 
soort op dezelfde plek blijft. Door zijn 
schutkleuren, die overeenkomen met 
de vegetatie, is het soms lastig om deze 
vogel te ontwaren. Het natuurreservaat 
van Castro Marim, in het bijzonder het 
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deel vlak bij het hoofdgebouw van dit 
instituut, is een van de beste plekken 
om deze soort te observeren. Als u naar 
deze vogel op zoek gaat, dient u hier 
een aantal maatregelen in acht te nemen 
vanwege de zeldzaamheid van deze 
soort in Portugal.

Rosse waaierstaart
Deze zangvogel met lange en opvallende 
staart arriveert aan het eind van 
april of begin mei in de Algarve en 
nestelt in de riviervalleien en soms 
op landbouwgronden, waaronder in 
wijngaarden. In augustus keert deze 
vogel terug naar Afrika om daar de 
winter door te brengen, waardoor het 
spotten in deze periode best moeilijk 
is. In de Algarve kan deze soort 
voornamelijk aangetroffen worden in de 
riviergebieden langs de Guadiana, in het 
bijzonder de beken Foupana, Odeleite 
of Vascão, in de gemeente Alcoutim. Er 
bestaat echter ook een kleine populatie 
in de omgeving van Paderne, gemeente 
Albufeira, in een landbouwvallei die rijk is 
aan wijngaarden. Hoewel het een vogel 
is die niet veel voorkomt, is het in de 
lente relatief makkelijk om deze soort te 
zien als u de goede plekken kent.

Zwartkoprietzanger
Deze rietzanger is in de Algarve 
aanwezig in de lente en een deel van 
de zomer en trekt in de herfst naar 
Afrika. Men kan deze vogel alleen 
vinden in de bergketens, die rijk zijn 
aan kurkeikenbossen, in het bijzonder 
het Caldeirãogebergte. Het is een 
redelijk zeldzame, lastig te observeren 
vogel, omdat hij verspreid over de regio 

voorkomt. Desalniettemin maakt het 
melodieuze zang van de mannetjes in 
de paringstijd detectie makkelijker. Aan 
het begin van de herfst is het mogelijk 
om de vogel op andere plekken, 
bijvoorbeeld Sagres, te zien tijdens de 
trek naar Afrika.

Brilgrasmus
De brilgrasmus is een vogel die in 
Portugal niet veel voorkomt, en alleen 
op specifieke plaatsen. Het betreft een 
zomervogel, die vanaf april gezien 
kan worden en in de herfst naar het 
noorden van Afrika trekt, waar deze soort 
de winter doorbrengt. De Algarve is 
mogelijkerwijs de regio in het land waar 
het het gemakkelijkst is om deze kleine 
vogel te zien. De twee voornaamste 
kernen zijn Castro Marim en Sagres. Op 
deze laatste plek zijn er laat in het jaar, 
in december, waarnemingen geweest 
van deze vogel. Hieruit blijkt dat er een 
mogelijkheid bestaat dat deze hier in 
kleine aantallen overwintert.

Spaanse mus
Deze mus komt, ondanks een grotere 
aanwezigheid in de Alentejo, tijdens de 
winter in aanzienlijke aantallen voor in 
de Algarve. Enkele paren nestelen in 
deze regio, voornamelijk in gebieden 
langs de rivier Guadiana en ten noorden 
van het Caldeirãogebergte. In Castro 
Marim kunnen er vanaf oktober zwermen 
gezien worden, voornamelijk in de 
directe omgeving van de zoutpannen 
van Cerro do Bufo. Verder kan deze 
soort ook sporadisch gezien worden 
in watergebieden zoals de biesbos 
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in Vilamoura, waar de soort zich op 
slaapplekken soms mengt met de 
gewone mus.

Wielewaal
Deze opvallende trekvogel komt 
tijdens de broedperiode veel voor 
in de Algarve. De soort kan op veel 
verschillende plekken geobserveerd 
worden, hoofdzakelijk in het binnenland, 
landbouwgebieden, bossen en 
riviervalleien. Het Caldeirãogebergte, in 
het bijzonder bij de Fonte da Benémola, 
het Monchiquegebergte en de Baixo 
Guadiana zijn goede plekken om deze 
soort tegen te komen. De vogel arriveert 
eind april en blijft in de regio tot eind 
augustus, begin september, het moment 
waarop deze terugkeert naar Afrika om 
daar de winter door te brengen.

Alpenkraai
Deze kraai, typsich voor berggebieden 
met steile rotswanden en kliffen, 
vertoont in Portugal een zeer plaatselijke 
verspreiding. De Algarve, in het bijzonder 
het gebied rondom Sagres, herbergt een 
van de belangrijkste populaties in het 
land, die waarschijnlijk het makkelijkst 
te observeren is. De graanvelden in het 
gebied van Vale Santo zijn de beste plek 
om deze vogel tegen te komen, die zich 
daar normaliter in een zwerm verzamelt 
om zich te voeden. Hoewel er zwermen 
van ettelijke honderden exemplaren 
gezien kunnen worden, geniet deze 
soort een bedreigde status in Portugal.

Alpenkraai (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
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Exotische vogels

Net zoals overal in Europa hebben vogels 
uit andere werelddelen zich als gevolg 
van een ongeplande of opzettelijke 
ontsnapping uit gevangenschap in de 
Algarve gevestigd, alwaar ze verblijven. 
Onder de verschillende soorten die men 
in de regio kan vinden, onderscheiden 
we er twee die relatief gemakkelijk 
gespot kunnen worden: 

Zwartkopwever
Het mannetje van deze vogel kan niet 
onopgemerkt voorbijgaan aan een 
willekeurige vogelaar vanwege de intense 
gele kleur en het zwarte hoofd tijdens de 
broedperiode. Deze soort is het hele jaar 
aanwezig in de watergebieden van de 
regio, in het bijzonder waar er dicht riet is, 
zoals in Vilamoura. De soort kan verder nog 
geobserveerd worden in Ludo en bij het 
meer van S. Lourenço, in de Ria Formosa.

Sint-Helenafazantje
Deze exotische vogel is reeds enkele jaren 
geleden in Portugal neergestreken en is 
vandaag de dag bijna overal in het land 
te zien. De aanwezigheid ervan wordt in 
verband gebracht met water, waarbij het 
zowel watergebieden langs de kust als 
riviertjes in het binnenland kunnen zijn. 
In de Algarve kan deze vogel het hele jaar 
door gemakkelijk geobserveerd worden op 
plekken zoals de biesbos van Vilamoura, het 
meer van S. Lourenço, de monding van de 
Almargem, het moerasgebied van Castro 
Marim, Baixo Guadiana, etc.

Een aantal regelmatige 
rariteiten in de Algarve

Eleonora’s valk
De Eleonora’s valk is een vrij zeldzame 
bezoeker van Portugal, die echter vrij 
regelmatig in de Algarve aanwezig is, 
in het bijzonder rondom Sagres tijdens 
de trek in de herfst. Ieder jaar worden 
er daar tijdens de trek verschillende 
exemplaren waargenomen, vooral tussen 
september en oktober. Dit is bij uitstek 
het beste gebied in het land om deze 
soort te observeren.

Knobbelmeerkoet
Vroeger was deze te vinden in 
verschillende watergebieden in Portugal, 
maar sinds het einde van de 20e eeuw 
is deze soort in het hele land vrij 
zeldzaam. Desalniettemin kan deze soort 
in de Algarve regelmatig waargenomen 

Morinelplevier (Charadrius morinellus)
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worden, voornamelijk in gebieden zoals 
Ludo, het meer van S. Lourenço of het 
meer van Salgados. De moeilijkheid bij 
het detecteren van deze soort, vooral 
wanneer deze zich mengt met de gewone 
meerkoet, is ongetwijfeld het grootste 
obstakel waarom de vogel niet vaker 
wordt waargenomen. 

Morinelplevier
Deze plevier reist vanuit het noorden 
van Europa, waar deze soort nestelt, 
naar het noorden van Afrika om daar de 
winter door te brengen. In de Algarve 
is hij al jaren een regelmatige bezoeker, 
in het bijzonder op het schiereiland van 
Sagres. De vlakke akkers van Vale Santos 
zijn het voornaamste leefgebied van 
deze weidevogel die daar elk jaar, tussen 
september en oktober, in kleine aantallen 
geobserveerd kan worden. 

Dunbekmeeuw
Deze voorheen heel zeldzame meeuw is 
vandaag de dag relatief makkelijk te zien 
in de Algarve, zeker bij Castro Marim en 
de Ria Formosa. Door de verspreiding in 
het Middellandse-Zeegebied zijn deze 
kustgebieden de belangrijkste in het land 
om de vogel waar te nemen. De zoutpan 
van Cerro do Bufo is bij uitstek de plek 
waar deze soort het gemakkelijkst gezien 
kan worden. Ondanks dat de soort bijna 
het hele jaar door gezien kan worden, 
bestaat het grootst aantal waarnemingen 
tussen de lente en de herfst. 

Grote pieper
Deze kleine vogel komt met kleine 
aantallen helemaal uit Siberië om te 
overwinteren in het zuidwesten van 
Europa, in het bijzonder in Portugal 
en Spanje. In de Algarve wordt deze 
zeldzame vogel regelmatig waargenomen 
in de landbouwgebieden tussen Sagres en 
Cabo de S. Vicente, evenals aan de oevers 
van het meer van Salgados. Hoewel het 
vooral een passerende trekvogel is, zijn 
er meldingen van overwinteraars in deze 
omgeving. De beste periode voor het 
observeren ervan is tussen oktober en 
december.  

Alpenheggenmus
Hoewel dit een typische bergmus is, die 
op grote hoogte leeft, is er een kleine 
winterpopulatie alpenheggenmussen 
die regelmatig Cabo de S. Vicente in 
Sagres bezoekt. Het is een dappere 
vogel, waardoor die goed gespot kan 
worden. Helaas helpt de wind, die in deze 
omgeving vaak stevig is, niet altijd om 
de vogel van dichtbij te kunnen spotten. 
Deze soort verschijnt meestal eind oktober 
en kan soms tot eind maart gezien 
worden.

Dunbekmeeuw (Larus genei)
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Tips en aanbevelingen:

Vogels fotograferen in de Algarve

Er bestaan in de regio verschillende 
gebieden en/of routes met aantrekkelijke 
faciliteiten voor wie graag vogels 
fotografeert. Behalve dat de vogels van 
zeer dichtbij gezien kunnen worden, 
bieden een aantal locaties verder nog 
voorzieningen van hoge kwaliteit, die 
bescherming tegen de wind, stabiliteit en 
een goede lichtval garanderen. Hieronder 
staan de interessantste vermeld:

Castro Marim

In het natuurreservaat van Castro Marim 
liggen dicht bij de hoofdweg naar het 
hoofdgebouw zouttanks die niet langer in 
gebruik zijn. Hier voeden steltlopers zich 
regelmatig, in het bijzonder de steltkluut, 
de kluut en de grutto. Hier kunt u vanuit de 
auto mooie foto’s maken. 

Meer van S. Lourenço (Ria Formosa)

Dit is waarschijnlijk de beste plek in de 
Algarve en een van de beste in Portugal 
voor liefhebbers van fotografie. Het 
hier aanwezige waarnemingsstation 
maakt contact met watervogels van 
zeer dichtbij mogelijk. Sommige vogels 
zijn vrij zeldzaam, zoals de woudaap, de 
krooneend of de purperkoet. De goede 
ligging en bouw ervan zorgen voor 
een goede beeldkwaliteit, stabiliteit en 
bescherming tegen de wind en de regen. 

Ludo (Ria Formosa)

Bij de monding van de rivier S. Lourenço 
is een grotere toenadering tot de vogels 
mogelijk. In de winter zijn hier grote 
concentraties eenden te vinden. Hier 
verzamelen zich o.a. honderden smienten, 
pronkeenden en wilde eenden. 

Meer van Salgados

Bij dit meer is er langs de oever een plek 
waar vogelaars bijeenkomen en waar u 
van vrij dichtbij foto’s kunt maken van 
verschillende soorten. Het is een van de 
beste plekken om de flamingo, de lepelaar, 
de steltkluut en verschillende andere kleine 
steltlopers te fotograferen. 

Sagres

De Monte da Cabranosa, in de buurt van 
Vale Santo, is de plek waar in deze regio 
het best roofvogels, die hier tijdens de 
herfsttrek vaak laag voorbij vliegen, gespot 
kunnen worden.

Boottochten

Hoewel dit niet een specifieke plek 
maar eerder een ervaring is, bieden 
de boottochten overal langs de kust 
mogelijkheden om verschillende soorten 
zeevogels van zeer dichtbij te observeren, 
in sommige gevallen op luttele meters 
afstand van de boot. 
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Waar kan men de zeldzame 
soorten vinden? 
Hoewel het niet mogelijk is om de 
aanwezigheid van zeldzame vogels te 
voorspellen, omdat dit afhankelijk is 
van meerdere factoren - met name de 
weersomstandigheden of de inspanning 
die gedaan wordt om ze te spotten -, zijn er 
een aantal plekken in de Algarve die een vrij 
lange geschiedenis hebben op dit gebied 
en waar elk jaar enkele soorten uit Noord-
Amerika, het noorden van Europa of het 
noorden van Afrika verschijnen. Hieronder 
staan deze plekken vermeld: 

Zoutpan van Cerro do Bufo (Castro Marim) 

Een plek waar de dunbekmeeuw en de 
Adouins meeuw regelmatig voorkomen 
en waar al meer dan eens soorten zoals 
de grauwe franjepoot, de poelruiter en de 
ijseend gezien zijn. 

Ria Formosa

De uitgestrekte Ria Formosa herbergt elk 
jaar duizenden vogels en u moet niet gek 
opkijken als er regelmatig enkele zeldzame 
soorten tussen zitten. Dit is op meerdere 
plekken gebeurd, namelijk de zoutpannen 
van Tavira, Ludo, het meer van S. Lourenço 
of Ilha de Faro. 

Meer van Salgados

Dit kleine meer wordt behoorlijk vaak 
bezocht door zeldzame soorten en 
verdwaalde vogels. Het is daadwerkelijk 
een van de hotspots voor zeldzame 
soorten op landelijk niveau. Elk jaar 
worden er in dit watergebied verschillende 
waargenomen, waarvan er sommige al in 
eerdere jaren gezien zijn. We benadrukken 
bijvoorbeeld de Amerikaanse goudplevier, 
de witkopeend, de knobbelmeerkoet en de 
huisgierzwaluw. 

Schiereiland van Sagres

Tijdens de trek in de herfst is dit een van 
de gebieden dat het meest bezocht wordt 
door ornithologen. Er wordt daar dus meer 
moeite gedaan om vogels te spotten. 
Hierdoor, plus door het feit dat dit gebied 
een strategisch punt is voor de migratie 
van veel vogels, is het niet vreemd is dat 
hier elk jaar zeldzame soorten komen. De 
plekken met de meeste waarnemingen zijn: 
meer van Martinhal, Porto de Sagres, Vale 
Santo en Monte da Cabranosa. De meest 
voorkomende soorten zijn onder andere: de 
Rüppells gier, de schreeuwarend, de grote 
pieper en de morinelplevier. 

Bonte strandloper (Calidris alpina)
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Andere aanbevelingen 

- Om maximaal profijt te behalen uit het 
rijke vogelleven in de regio is het aan 
te raden om contact op te nemen met 
een gespecialiseerde gids die de regio 
en het vogelleven goed kent;

- Een bezoek aan de zoutpannen dient 
bij hoogtij plaats te vinden, omdat het 
aantal vogels daar dan groter is;

- Als u een vogelgids in de arm 
neemt, dient u altijd te kiezen 
voor gelegaliseerde bedrijven 
die toestemming hebben om de 
beschermde gebieden te bezoeken;

- Blijf altijd op de bestaande paden en 
volg met name de paden uit deze gids. 

- Bekijk het weerbericht voor die dag 
voordat u eropuit trekt;

- Verstoor zo min mogelijk de plekken 
waar vogels samenkomen, in het 
bijzonder kustmeren en zoutpannen;

- Vermijd het bezoeken van plekken 
waar vogels broeden, in het bijzonder 
plekken waar kolonies of gevoelige 
soorten gevestigd zijn;

- De beste tijden van de dag voor het 
observeren van vogels is ‘s ochtends 
vroeg of aan het eind van de middag. 
Een aantal soorten geeft echter 
de voorkeur aan de warmte, zoals 
roofvogels, waardoor het aan te bevelen 
is om deze op de warmste uren van de 
dag te zoeken.

Belangrijke opmerking:

De Algarve is een zeer vredige regio met 
weinig overvallen en diefstallen. Uit het 

Het spotten van zeevogels
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oogpunt van preventie en waakzaamheid 
wordt u echter wel aangeraden om na 
te denken over hoe u uw apparatuur 
(verrekijkers, telescoop of fotocamera’s) 
in de auto achterlaat tijdens uw bezoek 
aan een locatie. Zorg ervoor dat de 
apparatuur uit het zicht ligt en niet 
uitnodigend overkomt op mensen die de 
auto passeren. 

Nuttige informatie

- Data van de coördinaten. De bij elke 
route aangegeven coördinaten komen 
uit het geografische systeem WGS84;

- Naslaan van kaarten van de Algarve. 
Voor het naslaan van kaarten van de 
regio Algarve raden wij u een website 
met interactieve kaarten aan:  
http://geo.algarvedigital.pt/index.aspx

- Er bestaan treinverbindingen tussen 
Vila Real de St. António en Lagos, via 
Portimão, Albufeira, Faro, Olhão, Tavira, 
etc. Om de tijden en prijzen van de 
kaartjes te bekijken, kunt u de volgende 
website raadplegen: www.cp.pt 

Mensen die geïnteresseerd zijn in meer 
informatie over de vogels die in Portugal 
voorkomen, in het bijzonder in de 
Algarve, zoals o.a. aspecten die verband 
houden met hun biologie, beschermde 
status, de plekken waar ze voorkomen, 
kunnen deze opvragen bij de volgende 
organisaties:

- Instituut voor Natuurbehoud en 
Biodiversiteit
www.icnb.pt

- Portugese Vereniging voor de 
Vogelstudie (SPEA) (Portugese partner 
van BirdLife International) 
www.spea.pt

- Vereniging “A Rocha”
http://www.arocha.pt/en 

- Vereniging “Almargem” 
www.almargem.org

- We willen ook nog de gratis website  
“Aves de Portugal” vermelden, waarop 
alle informatie over de recentste 
waarnemingen van vogels op het 
Portugese vasteland vermeld staat. 
www.avesdeportugal.info

Tot slot vermelden we ook nog bestaan 
van verschillende fora op het internet 
voor het discussiëren over en delen 
van informatie over vogels in Portugal, 
met bijzondere nadruk op “Fórun Aves”, 
http://aves.team-forum.net/ en het forum 
voor zeldzame soorten (raridades@
yahoogroups.com).

Het nationale alarmnummer: 112
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Kaartenindex
van de 
routes

Baixo Guadiana
Alcoutim
Moerasgebied van Moita

Moerasgebied van Castro Marim
Zoutpan van Cerro do Bufo
Barquinha (estuarium van Carrasqueira)
Moerasgebied van Venta Moinhos

Ria Formosa
Forte do Rato en Arraial Ferreira Neto
Sítio das 4 Águas
Santa Luzia
Quinta de Marim
Ludo en meer van S. Lourenço
Ilha de Faro
Parque Ribeirinho van Faro

 1

 2

 3

 7
 7

 7
 7

 7
 10

 10

 6
 6

 8
 8

 8

 5
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Kustmeren
Meer van Dunas Douradas
Monding van de Almargem
Biesbos van Vilamoura

Meer van Salgados

Estuarium van de Arade
en Ria de Alvor
Estuarium van de Arade
Ria de Alvor

Schiereiland van Sagres
Cabo St. Vincent
Vale Santo
Monte da Cabranosa
Porto da Baleeira
Lagoa do Martinhal

 4

 5

 6

 7

Serra de Monchique
Fóia
Picota
Caldas de Monchique

Serra do Caldeirão
Fonte da Benémola
Rocha da Pena
Barranco do Velho naar Parizes

Kust van de Algarve
Boottochten
Fuseta
Portimão
Sagres

 8

 9

 10

 1

 10

 4
 4

 4
 3  3

 3

 3

 3
 3  3

 2

 9

 9

 9

 1

 1

 1  1

 1





1. Baixo Guadiana
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1.

Baixo Guadiana
Beschermingsstatus
Gebied van belang voor de instandhouding, valt onder het Natura 2000-netwerk.

Route

Alcoutim

Route

Moerasgebied
van Moita

 A

 A

B  C

F
 B

C

 E  D

D E

 F
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Beschrijving

De Baixo Guadiana strekt zich uit tussen 
de monding van de rivier Vascão en die 
van de Guadiana, en passeert daarbij de 
gemeentes Alcoutim, Castro Marim en Vila 
Real de St. António. De hier beschreven route 
beslaat slechts het centrale en noordelijke 
deel van deze regio, met een speciale 
focus op het gebied rondom de plaats 
Alcoutim, de rivieren Odeleite, Foupana 
en Beliche. De regio wordt voornamelijk 
gekenmerkt door de prachtige riviervallei 
van de Guadiana, waarvan de hellingen 
begroeid zijn met grote eikenbossen 
en dicht mediterraan struikgewas. Op 
de vlakkere oevers van deze rivier zijn er 
verschillende landbouwgebieden met 
onbevloeide boomgaarden, fruitbomen 
en traditionele, geïrrigeerde moestuinen. 
In de samenloop van de zijrivieren, 
voornamelijk de rivier Beliche, vormen er zich 
kleine watergebieden met moerassen en 
ondergelopen zones die beïnvloed worden 
door de getijden. Meer het binnenland in, in 
de gebieden die verder van de rivier vandaan 
liggen, is het klimaat droger en weerstaan 
alleen bepaalde soorten flora de hoge 
temperaturen in de zomer, zoals cistusrozen, 
gaspeldoorn, steeneiken en verschillende 
groepjes parasolden. De rivieren met meer 
water, zoals de Foupana en de Odeleite, 
hebben rijke oevergebieden, overheerst 
door riet en oleanders, waaronder ook nog 
essen en wiggen. 

Het vogelleven

Afgezien van de natuurlijke dorheid behelst 
deze regio een interessant en gevarieerd 
aantal soorten vogels, waaronder een aantal 
zeer zeldzame soorten voor de Algarve en 
zelfs voor Portugal. De nabijheid van de 
Alentejo maakt het mogelijk om een aantal 
steppevogels te zien, die typisch zijn voor 
dat gebied, voornamelijk de kleine trap, 
de kleine torenvalk en heel af en toe de 
zwartbuikzandhoen. De regio van de Baixo 
Guadiana valt onder de belangrijkste in het 
land voor de oehoe en wordt regelmatig 
bezocht door grote dagroofvogels zoals de 
steenarend. De rivieren Vascão, Foupana 
en Odeleite herbergen talrijke trekvogels 
die hier broeden, zoals de kleine plevier, de 
rosse waaierstaart, de orpheusspotvogel, 
de roodstuitzwaluw of de bijeneter. 
Een bijzonder vermelding verdient de 
aanwezigheid van de kaffergierzwaluw, 
een in Europa vrij zeldzame soort, die 
hier als enige bekende plek in de Algarve, 
en als een van de weinige plekken in 
Portugal, komt om te broeden. De regio 
herbergt verder ook nog kleine populaties 
Iberische tjiftjaffen, theklaleeuwerikken en 
rotsmussen. 

Rosse waaierstaart (cercotrichas galactotes)
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Naam

Alcoutim

Code: AC 1
Coördinaten: 37º28’19.4’’N 7º28’16.19’’W
Gemeente: Alcoutim

Beschrijving: vrij dorre landbouw- en 
bosregio, vrij vlak, met uitgestrekte 
onbevloeide velden begroeid 
met cistusrozen, weidegronden, 
amandelbomen en parasoldennen. 
Verschillende waterwegen, rijk aan 
rivierbegroeiing, in het bijzonder 
oleanders. Vruchtbare landbouwvalleien, 
rondom de plaats Alcoutim en langs de 
oevers van de Guadiana.
Routebeschrijving: Neem de Via Infante 
(A22) richting Spanje. Verlaat de snelweg 
bij Alcoutim en Castro Marim. Volg de EN 
122 richting Alcoutim.
Route: : er zijn verschillende interessante 
plekken rondom de plaats Alcoutim 
waaronder: het rivierstrand, de rivier 
Cadaval, de akkers en de vallei van de 
Guadiana. Bezoek de waterplas van 
Pereiro, een klein kunstmatig stuwmeer 

bij de ingang van dit dorp. Daal af langs 
de Guadiana via Álamo, Guerreiro do 
Rio en de monding van de Odeleite. 
Rivierroute tussen de monding van de 
Odeleite en Odeleite. 
Wanneer bezoeken: lente.
Duur van het bezoek: 3 à 4 uur.

Kaffergierzwaluw (Apus caffer)

Interessantste soorten

Kleine plevier (Charadrius dubius)

Kaffergierzwaluw (Apus caffer)

Theklaleeuwerik (Galerida theklae)

Roodstuitzwaluw (Hirundo daurica)

Rotszwaluw (Ptyonoprogne rupestris)

Kortteenleeuwerik (Calandrella brachydactyla)

Rosse waaierstaart (Cercotrichas galactotes)

Blonde tapuit (Oenanthe hispanica)

Wielewaal (Oriolus oriolus)

Ringmus (Passer montanus)

Rotsmus (Petronia petronia)

Tijd van het jaar 

lente en zomer

lente en zomer

het hele jaar door

lente en zomer

lente en zomer

lente en zomer

lente en zomer

lente en zomer

lente en zomer

het hele jaar door

winter
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Rosse waaierstaart (Cercotrichas galactotes)

Bewegwijzering en ondersteuning: er 
zijn bewegwijzerde routes te voet en met 
de auto. Er zijn geen structuren voor het 
spotten van vogels.
Bijzonderheden: de beste plek in de 
Algarve en waarschijnlijk in Portugal voor 
het observeren van de kaffergierzwaluw, 
die tot aan het eind van de zomer in dit 
gebied verblijft. Grote verscheidenheid 
aan riviervogels, in het bijzonder 
zomertrekvogels. Een van de plekken met 
de grootste kans om de westelijke vale 
spotvogel te zien. Vrij uitgestrekt gebied, 
alleen met de auto te bezoeken. De route 
vereist het volgen van verschillende 

routes en het maken van stops op 
verschillende plekken. 
Andere interessante locaties in de 
nabije omgeving: rivier Foupana, ter 
hoogte van Tenência en Soudes.
Opmerkingen: het is aan te raden 
de waterplas van Pereiro vroeg in 
de ochtend te bezoeken en daarna 
de overige locaties. Er bestaat een 
mogelijkheid om een boottocht op de 
Guadiana te maken.



A

B

Route

Alcoutim

A
B

Vila de Alcoutim
Rivier Guadiana
Pereiro-kunstmatig meer     
Aanbevolen route

C

C

Aangelegde
waterplas
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C

C

Aangelegde
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Route

Alcoutim
D
E

Monding van de Odeleite     
Odeleite
Aanbevolen route

E

D
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Ribeira de OdeleiteRibeira de Odeleite
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Naam 

Moerasgebied van Moita

Code: CM 1
Coördinaten: 37º15’50.6’’N 7º26’52.38’’W
Gemeente: Castro Marim

Beschrijving: klein watergebied bij de 
monding van de rivier Beliche, met een 
uitgestrekt moerasgebied, waterkanalen 
en een grote geul die uitmondt in de 
Guadiana. Het omliggende gebied is 
begroeid met steeneiken en struikgewas. 
Routebeschrijving: volg de EN 122 en 
sla direct na Junqueira rechts af op het 
zandweggetje dat langs het water loopt 
en toegang biedt tot de vallei waarin dit 
gebied ligt. 
Route: aan het eind van deze 
toegangsweg tot het moerasgebied van 
Moita staat een ruïne. Hier vandaan loopt 
een wandelroute tot aan de Guadiana. 
Toegankelijk met de auto en/of de fiets.
Wanneer bezoeken: lente en herfst.
Duur van het bezoek: 2 à 3 uur.

Interessantste soorten 

Grauwe kiekendief (Circus pygargus)

Grijze wouw (Elanus caeruleus)

Brilgrasmus (Sylvia conspicillata)

Spaanse mus (Passer hispaniolensis)

Tijd van het jaar

lente en zomer

winter

lente

winter

Bewegwijzering en ondersteuning: geen. 
Bijzonderheden: gebied met beperkte 
toegang, afhankelijk van de staat van 
onderhoud van de weg. 
Andere interessante locaties in de 
nabije omgeving: rivier Guadiana en de 
zoutpannen van Castro Marim. 

Opmerkingen: een bezoek ‘s ochtends 
is aan te raden. Vermijd een bezoek aan 
deze locatie tijdens of na regenbuien, 
vanwege de slechte staat van de weg. 

Moerasgebied van Moita



Route

Moerasgebied 
van Moita Moerasgebied van  Moita 

Aanbevolen route
F

F
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2.  Moerasgebied 
van Castro Marim



2.

Moerasgebied van 
Castro Marim
Beschermingsstatus
Natuurreservaat, opgenomen in het Natura 2000-netwerk (Vogelrichtlijngebied en gebied 
van belang voor de instandhouding), opgenomen in de Conventie van Ramsar en belangrijk 
vogelgebied (IBA – BirdLife International).

Route

Zoutpan van
Cerro do Bufo

Route

Sítio da Barquinha 
(estuarium van 
Carrasqueira)

Route

Moerasgebied van  
Venta Moinhos

 A

D
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Beschrijving

Het gebied van Castro Marim bevindt zich 
in de riviervallei van de rivier Guadiana, 
dicht bij de monding, een prachtig, groot 
watergebied met karakteristieke estuaria, 
waar jaarlijks duizenden watervogels 
neerstrijken. Hier wordt het landschap sterk 
bepaald door de aanwezigheid van in goede 
staat verkerende moerasgebieden, die 
doorkruist worden door ontelbare geulen 
of rivierarmen, die onderhevig zijn aan de 
invloed van de getijden – een van de grotere 
daarvan is de Carrasqueira. Het gebied 
wordt ook verrijkt door de aanwezigheid 
van verschillende zoutpannen – waarvan er 
vandaag de dag veel nog steeds in gebruik 
zijn –, die in twee soorten opgedeeld 
kunnen worden: traditionele en industriële. 
Allebei doen ze dienst als een belangrijke 
leefomgeving voor het vogelleven en 
herbergen gedurende het jaar duizenden 
soorten. In de traditionele zoutpannen 
worden het bekende zeezout en de fleur-de-
sel uit Castro Marim geproduceerd. Dit zijn 
producten van hoogstaande kwaliteit, die de 
basis vormen van de plaatselijke economie. 
Generaties lang wordt er al van deze 
plekken gebruik gemaakt op een manier 
die in harmonie is met de omringende 
natuur. In de hoger gelegen gebieden, 
die minder beïnvloed worden door de 
getijden, liggen verschillende velden, 
voornamelijk weiden en akkers, afgewisseld 
door enkele mediterrane struikgewassen. 
De biodiversiteit van deze regio wordt 
hoofdzakelijk gekenmerkt door de 
aanwezigheid van watervogels, waaronder 
steltlopers, reigers en eenden. Daarnaast 
zijn er nog andere elementen van bijzonder 
belang voor Castro Marim, zoals de visfauna, 
de planten en de archeologie.

Het vogelleven

Castro Marim maakt onderdeel uit van de 10 
belangrijkste watergebieden voor vogels in 
Portugal en was het eerste natuurreservaat 
dat opgezet werd (in 1975), met exact dat 
doel voor ogen. Haar weelde vertaalt zich in 
de aanwezigheid van meer dan 200 soorten 
gedurende het jaar - waarvan er een aantal 
zeer zeldzaam en bedreigd is -, die hier 
nestelen, overwinteren of eenvoudigweg 
uitrusten en weer verdergaan. Het 
vernoemen waard is de gemeenschap 
broedvogels, waaronder verschillende 
steltlopers zoals de kluut, de steltkluut of de 
griel, evenals een aantal bijzondere gevallen 
voor de Algarve, zoals de kleine trap, de 
Adouins meeuw, de brilgrasmus of de kleine 
kortteenleeuwerik. Deze laatste komt in heel 
Portugal alleen hier voor. In de lente is dit 
ook nog eens de enige plek in de Algarve 
waar het mogelijk is om de kuifkoekoek te 
zien nestelen, net als de grauwe kiekendief. 
Vooral tijdens de trek en in de winter kunnen 
hier de grootste concentraties vogels 
geobserveerd worden, met name in de 
industriële zoutpannen zoals die van Cerro 
do Bufo. De roze flamingo, de lepelaar, de 
grutto, de geoorde fuut en de reuzenstern 
zijn slechts een paar voorbeelden. Op een 
route door dit gebied kunnen gemakkelijk 
meer dan 60 soorten op slechts een 
dag gespot worden en kunt u relatief 
gemakkelijk bepaalde zeldzame soorten 
zoals de dunbekmeeuw tegenkomen. 
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Moerasgebied van Castro Marim
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Naam 

Zoutpan van Cerro do Bufo

Code: CM 2
Coördinaten: 37º12’33.83’’N 7º27’48.81’’W
Gemeente: Castro Marim

Beschrijving: zoutpannencomplex van 
ongeveer 500 hectare – de grootste van 
het land – bestaand uit talrijke tanks met 
verschillende dieptes en afmetingen, waar 
zeezout geproduceerd wordt. In het zuiden 
wordt het begrensd door het estuarium 
van Carrasqueira, moerasgebieden en 
verschillende akkers. 
Routebeschrijving: volg vanuit Castro 
Marim de richting S. Bartolomeu of Fornalha 
op de EN 125-6. Sla na 2,5 km links af, op het 
zandweggetje dat u naar de zoutpan van 
Cerro do Bufo brengt. 
Route: de toegang tot het binnenste 
gedeelte van de zoutpan is privé en daarom 
afgesloten. Er is echter een openbare weg 
die langs de noordgrens van de zoutpan 
loopt en van waaruit de honderden 
vogels die hier regelmatig te vinden zijn, 
geobserveerd kunnen worden. De route 
kan te voet of op de fiets gevolgd worden. 
De route begint bij de hoofdingang van de 
zoutpan en eindigt bij de EN 122. 
Wanneer bezoeken: het hele jaar. 
Duur van het bezoek: 2 à 3 uur.

Kuifleeuwerik (Galerida cristata)

Interessantste soorten

Roze flamingo (Phoenicopterus roseus)

Kluut (Recurvirostra avosetta)

Steltkluut (Himantopus himantopus)

Vorkstaartplevier (Glareola pratincola)

Griel (Burhinus oedicnemus)

Dwergstern (Sterna albifrons)

Adouins meeuw (Larus audouinii)

Dunbekmeeuw (Larus genei)

Brilgrasmus (Sylvia conspicillata)

Spaanse mus (Passer hispaniolensis)

Tijd van het jaar

herfst, winter en lente

het hele jaar door

het hele jaar door

lente

het hele jaar door

lente en zomer

het hele jaar door

herfst en winter

lente

winter
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Griel (Burhinus oedicnemus)

Bewegwijzering en ondersteuning: in 
voorbereiding.
Bijzonderheden: plek waar grote 
concentraties vogels voorkomen, in het 
bijzonder verschillende soorten reigers, 
steltlopers en meeuwen. Er verschijnen 
hier ook regelmatig vogels die minder 
vaak voorkomen in de Algarve, inclusief 
een aantal echt zeldzame. Het is een van 
de beste plekken voor het observeren 
van de dunbekmeeuw, de griel en de 
vorkstaartplevier in de Algarve. 

Andere interessante locaties in de 
nabije omgeving: Aroucas (modderig 
watergebied naast Cerro do Bufo), in de 
winter voor eenden en ganzen, estuarium 
van Carrsaqueira, zoutpannen van Castro 
Marim. 
Opmerkingen: het is verboden de zoutpan 
te betreden. Toegang tot het binnenste deel 
is enkel voorbehouden aan de eigenaar en 
zijn werknemers, evenals aan de wachters 
van het natuurreservaat. De beste tijd om 
deze plek te bezoeken is aan het eind van 
de middag, vanwege de stand van de zon 
en de lichtval. 
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Naam 

Sítio da Barquinha
(estuarium van Carrasqueira) 

Code: VA 1
Coördinaten: 37º11’56.51’’N 7º25’41.55’’W
Gemeenten: Castro Marim en Vila Real 
de St. António

Beschrijving: grote waterweg die 
onderhevig is aan de getijden, verbonden 
met de rivier Guadiana, omringd 
door moerasgebieden, zoutpannen, 
onbevloeide boomgaarden en kleine 
moestuinen. Grenst in het zuiden aan 
de stad Vila Real de St. António en in 
het westen aan de zoutpan van Cerro 
do Bufo. Bij laagtij komen er grote 
moddergebieden tevoorschijn waar veel 
ongewervelden leven, die dienen als 
voedsel voor de talloze watervogels, in 
het bijzonder de steltlopers.

Routebeschrijving: neem de afslag 
Castro Marim op de A22 en volg daarna 
de EN 122 tot aan de stad Vila Real de St. 
António. Deze weg kruist het gebied.
Route: op de EN 122, meteen na 
het oversteken van de brug over het 
estuarium van Carrasqueira, ziet u een 
zandweg aan de rechterkant en nog een 
aan de linkerkant. Deze bieden beiden 
toegang tot plaatsen om te stoppen 
en vogels te spotten. Van hieruit kunt u 
kleine rechte stukken langs de oever van 
het kanaal wandelen.
Wanneer bezoeken: herfst en winter. 
Duur van het bezoek: 1 à 2 uur.

Interessantste soorten

Geoorde fuut (Podiceps nigricollis) 

Rode flamingo (Phoenicopterus ruber)

Grauwe kiekendief (Circus pygargus)

Steltkluut (Himantopus himantopus)

Trek

winter

herfst, winter en lente

lente

het hele jaar door

Bewegwijzering en ondersteuning: geen.
Bijzonderheden: zeer gemakkelijk te 
bereiken gebied, dicht bij de stad Vila 
Real de St. António. Bij laagtij kunnen 
verschillende soorten steltlopers, meeuwen 
en reigers geobserveerd worden. De grote 
omliggende moerasgebieden zijn het 
jachtgebied van de gemakkelijk te spotten 
bruine kiekendief en grauwe kiekendief. 

Regelmatige aanwezigheid van veel eenden, 
koeten en soms zelfs knobbelmeerkoeten.
Andere interessante locaties in de nabije 
omgeving: rivier Guadiana, pier bij de 
monding van de Guadiana in Vila Real de St. 
António.
Opmerkingen: het beste te bezoeken bij 
laagtij. 
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Steltkluut (Himantopus himantopus)



A

B

D

C

Routes

Zoutpan van Cerro do Bufo 
en Sítio da Barquinha

A
B
C

Zoutpan
Zoutpanpad

  Aroucas
D   Sítio da Barquinha

Aanbevolen route

Cerro do Bufo
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Naam

Moerasgebied van Venta Moinhos

Code: CM 3
Coördinaten: 37º13’51.62’’N, 7º25’32.92’’W
Gemeente: Castro Marim

Beschrijving: de toegang tot 
het administratiekantoor van het 
natuurreservaat bevindt zich op een 
rustig zandweggetje, omringd door 
moerasgebieden, kleine traditionele 
zoutpannen – een aantal verlaten – en 
verschillende akkers. De voorzieningen 
liggen naast het moerasgebied van Venta 
Moinhos, dat aan de Guadiana grenst. Op 
het hoogste punt van deze vlakte staat een 
oud huis van de FIOD, dat dienst doet als 
een uitstekend uitkijkpunt voor de hele 
regio. Naast het hoofdgebouw liggen verder 
twee zoetwatermeren, waarvan er een is 
uitgerust met een vogelwaarnemingsstation.
Routebeschrijving: volg de A22 tot aan 
de afslag Castro Marim. Sla op de kruising 
met de EN 122 links af richting Alcoutim, 

Mértola of Beja. Sla na 500 meter rechts 
af, het zandweggetje op dat tot aan het 
gebouw van het natuurreservaat loopt. Volg 
daarna steeds de hoofdweg, totdat u bij het 
hoofdgebouw van dit beschermd gebied 
komt.
Route: de weg naar de hoofdvestiging van 
het natuurreservaat is interessant, omdat 
deze langs zoutpannen, moerasgebieden, 
ondergelopen delen en akkers loopt. 
Onderweg kunnen verschillende stops 
gemaakt worden. Deze weg kan te voet of 
met de auto gevolgd worden. Vanaf het 
parkeerterrein bij het gebouw zijn de paden 
alleen te voet begaanbaar. 
Bezoek waard: het huis van de FIOD 
in Venta Moinhos, uitkijkpunt en 
vogelwaarnemingsstation.
Wanneer bezoeken: het hele jaar.
Duur van het bezoek: 2 à 3 uur. 

Kuifkoekoek (Clamator glandarius)
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Interessantste soorten

Lepelaar (Platalea leucorodia)

Bergeend (Tadorna tadorna)

Krooneend (Netta rufina)

Visarend (Pandion haliaetus)

Kleine trap (Tetrax tetrax)

Rode patrijs (Alectoris rufa)

Zwarte ruiter (Tringa erythropus)

Kemphaan (Philomachus pugnax)

Reuzenstern (Sterna caspia)

Steenuil (Athene noctua)

Kuifkoekoek (Clamator glandarius)

Kleine kortteenleeuwerik (Calandrella rufescens)

Steppeklapekster (Lanius meridionalis)

Tijd van het jaar

het hele jaar door

lente en zomer

lente

winter

het hele jaar door

het hele jaar door

herfst

herfst

herfst en winter

het hele jaar door

lente

het hele jaar door

het hele jaar door

Bewegwijzering en ondersteuning: 
aangegeven paden, aanwezigheid 
van informatieborden. Er is een 
vogelwaarnemingsstation.
Bijzonderheden: vrij gemakkelijk 
toegankelijk. Mogelijkheid om van 
heel dichtbij verschillende vogels te 
observeren, inclusief verschillende 
steltlopers. Interessante route om te 
fotograferen. Mogelijkheid om meer 
dan 50 soorten te observeren. De beste 
plek in de Algarve om de kuifkoekoek 
te observeren en de enige plek waar de 
kleine kortteenleeuwerik nestelt. 
Andere interessante plekken in de 
nabije omgeving:  zoutpannen van 
Castro Marim, moerasgebied van Moita.
Opmerkingen: een bezoek ‘s ochtends 
vroeg is aan te raden. Om het 

vogelwaarnemingsstation te gebruiken 
moet u in het hoofdgebouw van het 
natuurreservaat toestemming vragen en 
een bedrag betalen om het onderhoud 
van het gebied te ondersteunen.

Plattelandslandschap
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Observatiepunt over kunstmatig meer 
Uitkijkpunt
Pad naar rivier
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3. Ria Formosa



Route 
Forte do Rato en Arraial 
Ferreira Neto

Route 
Sítio das 4 Águas

Route 
Santa Luzia

Route 
Quinta de Marim

Route
Ludo en meer van 
S. Lourenço

Route
Ilha de Faro

Route 
Parque Ribeirinho van Faro 

F
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3.

Ria Formosa
Beschermingsstatus
Natuurpark, opgenomen in het Natura 2000-netwerk (Vogelrichtlijngebied en gebied van belang voor 
de instandhouding), opgenomen in de Conventie van Ramsar en een belangrijk vogelgebied (IBA - 
BirdLife International).

 A

B

C

D

I

E G H

J K L

 A
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J K L
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Beschrijving

De Ria Formosa is een van de mooiste en 
belangrijkste watergebieden in Portugal. Het 
bestaan ervan wordt in verband gebracht 
met de aanwezigheid van een uitgestrekte 
zandgordel die gevormd wordt door 
parallel aan de kustlijn liggende barrière-
eilandjes. Deze eilandjes beschermen het 
binnengedeelte tegen de invloed van de 
zee en creëren milieuomstandigheden die 
vergelijkbaar zijn met een estuarium. Dit 
systeem strekt zich langs ruim 60 km uit, 
tussen de stranden van Ancão en Cacela 
Velha, en herbergt een zeer bijzondere 
biodiversiteit. Het vogelleven speelt hierin 
een bijzondere rol. Dit feit resulteert in de 
aanwezigheid van ontelbare leefgebieden, 
waaronder struikgewassen langs de kust 
en zandbanken, moerasgebieden en 
zoutpannen, verschillende waterwegen en 
meren met zoet en brak water, rietkragen, 
beboste gebieden en landbouwgebieden. 
Meer dan 300 soorten zijn hier reeds 
beschreven, waarvan er een aantal vrij 
zeldzaam zijn en andere bedreigd zijn op 
internationaal niveau, zoals de purperkoet, 
het symbool van het natuurpark, of de 
Adouins meeuw. Behalve de vogels zijn 
er andere soorten die de Ria Formosa 
een emblematisch gebied maken, in het 
bijzonder de kameleon (Chamaeleon 
chamaeleon), de otter (Lutra lutra), het 
zeepaardje (Hippocampus guttulatus) 
en op plantengebied het zonneroosje 
(Tuberaria major), dat wereldwijd bijna 
alleen in dit gebied voorkomt. De visserij 
en het kweken van zeevruchten zijn een 
paar van de traditionelere menselijke 
activiteiten die stevig verankerd zijn in de 
Ria Formosa. Dit wordt weerspiegeld in een 
uitstekende plaatselijke gastronomie die zeer 
gewaardeerd wordt door iedereen die in 
deze regio woont of deze bezoekt.

Het vogelleven

Elk jaar maken meer dan 30.000 vogels 
tijdens de trek en in de winter gebruik 
van de Ria Formosa, waardoor dit 
watergebied een plaats verdient tussen de 
drie belangrijkste in Portugal. Dankzij de 
belangrijke broedpopulaties verleent een 
aantal soorten de Ria Formosa Europees 
aanzien, in het bijzonder de dwergstern, 
de kluut of de Adouins meeuw. De 
grote diversiteit aan habitats maakt de 
aanwezigheid van een groot aantal soorten 
mogelijk, een van de grootste in het land, 
vooral van watervogels, zoals steltlopers, 
eenden en in mindere mate reigers. Het 
is de plek waar de smient overwintert 
en de krooneend nestelt, in de grootste 
aantallen van het land. In de gebieden aan 
land komen verder verschillende soorten 
zangvogels voor, evenals diverse roofvogels.

Pier van Fuseta
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Naam

Forte do Rato
en Arraial Ferreira Neto

Code: TV1 
Coördinaten: 37º7’19.5’’N 7º37’15.25’’W 
Gemeente: Tavira

Beschrijving: route in een gebied 
waar zeezout geproduceerd wordt, met 
verschillende traditionele en industriële 
zoutpannen die nog steeds in werking 
zijn. Het omliggende landschap 
wordt gekenmerkt door het bestaan 
van moerasgebieden en duinen, die 
het kanaal van Tavira begrenzen, de 
belangrijkste watergang van deze stad. 
Bij laagtij onthult deze tak van de Ria 
Formosa uitgestrekte slijkbanken waar 
honderden steltlopers zich voeden. 
In het noorden wordt het gebied in 
beslag genomen door merendeels 
verlaten landbouwgrond, inclusief kleine 
wijngaarden. U kunt verder nog de 
aanwezigheid van het oude Forte do Rato 
opmerken, een archeologisch monument 
dat vandaag de dag een ruïne is.

Routebeschrijving: volg de EN 125, 
passeer Tavira en sla op de tweede 
rotonde nadat u de brug over de Rio 
Gilão heeft overgestoken, rechts af 
en volg de bewegwijzering naar het 
winkelcentrum, hotel Albacora of Forte 
do Rato. Ga bij het winkelcentrum 
richting hotel Albacora. 
Route:  de toegang tot het Forte do Rato 
en de Arraial Ferreira Neto doorkruist een 
door zoutpannen geflankeerd gebied, 
waar u goed watervogels kunt spotten, 
in het bijzonder steltlopers. Vlak bij de 
ruïnes is er een toegang tot het strand 
en tot het kanaal van Tavira dat vooral bij 
laagtij een bezoek waard is. 
Wanneer bezoeken:  het hele jaar door 
behalve in de zomer.
Duur van het bezoek: 1 à 2 uur.

Interessantste soorten

Roze flamingo (Phoenicopterus roseus)

Lepelaar (Platalea leucorodia)

Strandplevier (Charadrius alexandrinus)

Kleine strandloper (Calidris minuta)

Rosse grutto (Limosa lapponica)

Dwergstern (Sterna albifrons)

Dunbekmeeuw (Larus genei) 

Blauwborst (Luscinia svecica)

Tijd van het jaar

herfst en winter

herfst en winter

het hele jaar door

herfst en winter

herfst en winter

lente en zomer

herfst en winter

winter
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Bewegwijzering en ondersteuning:  er 
is geen bewegwijzering. Het hotel heeft 
informatie over het omliggende gebied. 
Bijzonderheden: een gemakkelijk 
toegankelijke route, die te voet, met 
de auto of op de fiets gevolgd kan 
worden. Vrij dicht bij de stad Tavira. Het 
is mogelijk om groepen steltlopers te 
zien eten in de zoutpannen, evenals 
flamingo’s en lepelaars. Interessante plek 
voor het fotograferen van vogels. Een van 
de weinige plekken in de Algarve waar 
de ekster voorkomt.

Andere interessante gebieden in de 
nabije omgeving: de zoutpannen van 
Santa Luzia, Sítio das 4 Águas. 
Opmerkingen: een plek om ‘s middags 
te bezoeken, vanwege de gunstige 
lichtval. In de zoutpannen zijn bij hoogtij 
de meeste vogels te vinden. Anderzijds 
is op het kanaal van Tavira laagtij de 
beste tijd. Door de route met de auto 
te volgen kunt u dichter bij de vogels in 
de zoutpannen komen en goede foto’s 
maken. 

Steltlopers - Ria Formosa
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Naam

Sítio das 4 Águas

Code: TV2
Coördinaten: 37º7’3.36’’N 7º37’51.1’’W
Gemeente: Tavira

Beschrijving: gebied dat grenst aan 
de monding van de rivier Gilão, in het 
oosten geflankeerd door deze waterloop 
en in het westen door een groep 
traditionele zoutpannen, waarvan er 
sommige nog in werking zijn. In het 
zuiden wordt het gebied begrensd door 
de kreek van Tavira, het belangrijkste 
vaarwater van deze stad. De zoutpannen 
en de vele kanalen kenmerken het 
landschap van dit gebied, waar zich ook 
nog moerasgebieden bevinden, die bij 
laagtijd slijkbanken blootleggen. In de 
omgeving van de zouttanks vallen verder 
nog rijen struiken en hagen op.

Routebeschrijving: ga Tavira in en volg 
de borden richting het strand. Wanneer 
u bij de rivier aankomt, volgt u de weg 
richting het strand en de kade. Kort 
daarna zult u aan de rechterkant de 
zoutpannen zien. 
Route: aan de rechterkant van de weg, 
die toegang biedt tot de kade, is er 
een zandweggetje waar u met de auto 
op kunt rijden. Deze weg komt langs 
verschillende zoutpannen, struikgewassen 
en loopt een paar honderd meter langs 
de ria. 
Wanneer bezoeken: het hele jaar door 
bahalve in de zomer.
Duur van het bezoek: 1 à 2 uur.

Interessantste soorten

Lepelaar (Platalea leucorodia)

Kluut (Recurvirostra avosetta)

Steltkluut (Himantopus himantopus)

Reuzenstern (Sterna caspia)

Adouins meeuw (Larus audouinii)

Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus)

Blauwborst (Luscinia svecica)

Tijd van het jaar

herfst en winter

het hele jaar door

het hele jaar door

herfst en winter

het hele jaar door

herfst en winter

herfst en winter
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Blauwborst (Luscinia svecica)

Bewegwijzering en ondersteuning: geen.
Bijzonderheden: dit is een goed 
toegankelijk gebied, voor een makkelijk 
en snel bezoek. Het gebied ligt tussen 
andere interessante vogelspotlocaties, 
waardoor het makkelijk op te nemen was 
in een route door deze regio. Vanwege 
de nabijheid tot het stadscentrum van 
Tavira is het gebied te voet, op de fiets 
of met de auto te bereiken. Goede 
waarnemingen van steltlopers, die 
zich bij laagtij in het kanaal van de Ria 
Formosa voeden. Gebied waar meeuwen 
overnachten, waardoor men hier 
verschillende soorten kan observeren.
Andere interessante locaties in de 
nabije omgeving: Forte do Rato en 
Arraial Ferreira Neto, Santa Luzia, Ilha de 
Tavira.

Opmerkingen: vanaf deze plek is het 
mogelijk om de boot naar Ilha de Tavira 
te pakken. Ondanks dat deze plek niet 
zo belangrijk is voor het observeren van 
vogels als de andere hier aangegeven 
plekken, kan de lentetrek zeer interessant 
zijn. Tussen maart en april kan men 
hier trekkende zangvogels waarnemen, 
zoals de bonte vliegenvanger, de grijze 
vliegenvanger, de zwartkoprietzanger 
of het paapje die, na de lange oversteek 
van de oceaan, hier een aantal dagen 
verblijven, voordat ze hun reis naar het 
noorden voortzetten.
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Naam

Santa Luzia

Interessantste soorten

Westelijke rifreiger (Egretta gularis x garzetta)

Steltkluut (Himantopus himantopus)

Kluut (Recurvirostra avosetta)

Griel (Burhinus oedicnemus)

Zwarte ruiter (Tringa erythropus)

Dwergstern (Sterna albifrons)

Adouins meeuw (Larus audouinii)

Spaanse mus (Passer hispaniolensis)

Tijd van het jaar

winter

het hele jaar door

het hele jaar door

lente

lente en herfst

lente en zomer

het hele jaar door

winter

Code: TV3
Coördinaten: 37º6’13.99’’N, 7º38’48.6’’W
Gemeente: Tavira

Beschrijving: industrieel 
zoutpannencomplex, bestaand uit 
verschillende tanks, kanalen en 
afwateringssloten. Aan de noordkant 
wordt het omringd door akkers en kleine 
moestuinen, terwijl het in het westen 
en oosten voornamelijk begrensd wordt 
door moerasgebied. Dit is de grootste 
zoutpan van Tavira en een van de plekken 
waar grote concentraties watervogels 
voorkomen. 
Routebeschrijving: de beste manier 
is om de weg te nemen die Tavira met 
Santa Luzia verbindt. Op deze weg 
kunt u de zoutpan op verschillende 
plekken betreden, zoals in de buurt van 
de gezondheidspost van Tavira en wat 
verderop, voordat u bij het dorpje Santa 
Luzia aankomt. 
Route: tvolg het zandweggetje dat 
toegang biedt tot de hoofdingang 
van de zoutpan, en volg het tot het 

Lepelaar  (Platalea leucorodia)

eind. Maak verschillende stops langs 
dit traject. Bezoek het gebied naast de 
gezondheidspost.
Wanneer bezoeken: het hele jaar door 
behalve in de zomer.
Duur van het bezoek: 1 uur.
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Bewegwijzering en ondersteuning: geen.
Bijzonderheden: de zoutpan van Santa 
Luzia is privé-eigendom, waardoor het 
verboden is de zoutpan te betreden. 
Alleen met toestemming van de eigenaar 
is het mogelijk om een paar delen van dit 
complex te bezoeken. Het ligt vrij dicht 
bij Tavira en is met de auto en de fiets te 
bereiken. Er is een weg die het westelijke 
deel van de zoutpan - dat dichter bij 
Santa Luzia ligt - met het oostelijke deel 
verbindt, maar in de winter is het niet aan 
te raden hier met de auto te rijden. Het is 
een van de beste plekken om de Adouins 
meeuw te observeren, die hier vaak op 
de binnenmuren van de zouttanks rust. 

Het is de enige plek in de Algarve waar 
de westelijke rifreiger regelmatig te 
vinden is.
Andere interessante plekken in de 
nabije omgeving: de rivieroever in Santa 
Luzia, strand van Barril, Pedras Del Rei en 
de zoutpannen van Fuseta.
Opmerkingen: voor de beste lichtval is 
het aan te raden deze plek aan het eind 
van de middag te bezoeken, bij hoogtij. 
De westelijke rifreiger dient bij laagtij 
geobserveerd te worden, wanneer de 
waterwegen droog staan en de vogel 
zich hier komt voeden.

Zoutpannen van Tavira



A

B

C

Routes
Forte do Rato, 
Sítio das 4 Águas 
en Santa Luzia

A
B
C

Arraial Ferreira Neto   
Quatro Águas 
Santa Luzia  
Aanbevolen route

70



71

Naam

Quinta de Marim

Kleine zwartkop (Sylvia melanocephala)

Code: OH1
Coördinaten: 37º1’58.59’’N 7º49’19.16’’W
Gemeente: Olhão

Beschrijving: gebied van ongeveer 
40 hectare, beheerd door het 
Natuurpark, dat een gevarieerde 
waaier aan leefgebieden biedt, van 
pijnbomenbossen tot moerasgebieden, 
kruisend door het dikke mediterrane 
struikgewas, zoetwatermeren, 
zoutpannen, duinen, stranden en 
uitgestrekte slijkbanken. Deze plek is de 
locatie van de hoofdvestiging van het 
beschermde gebied van de Ria Formosa, 

waar men informatie kan vinden over de 
lokale flora en fauna en van waaruit de 
bewegwijzerde routes vertrekken.  
Routebeschrijving: sla op de EN 125, 
richting Olhão – Tavira, 2 km na de stad 
Olhão, rechts af bij het bord dat het 
natuurpark aangeeft. De weg kruist een 
spoorbaan en aan het eind treft u aan de 
linkerkant de toegang tot dit gebied aan 
(betaalde toegang). 
Routebeschrijving: volg het 
bewegwijzerde pad naar Quinta de 
Marim.
Wanneer bezoeken: het hele jaar.
Duur van het bezoek: 2 à 3 uur.



Graszanger (Cisticola juncidis)

Hoofdvestiging natuurpark

Route

Quinta de Marim

D

  Quinta de Marim 
Aanbevolen route

D
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Bewegwijzering en ondersteuning: 
er zijn informatieborden over de 
biodiversiteit in dit gebied, inclusief 
de te observeren vogels. Het pad is 
bewegwijzerd. Naast een van de meren 
staat een groot vogelwaarnemingsstation.

Interessantste soorten  

Woudaap (Ixobrychus minutus)

Purperkoet (Porphyrio porphyrio)

Dwergstern (Sterna albifrons)

Graszanger (Cisticola juncidis)

Kleine zwartkop (Sylvia melanocephala)

Provençaalse grasmus (Sylvia undata)

Blauwe ekster (Cyanopica cooki)

Tijd van het jaar

lente

het hele jaar door

het hele jaar door

het hele jaar door

het hele jaar door

het hele jaar door

het hele jaar door

Bijzonderheden: gemakkelijk 
toegankelijk gebied, dat te voet of op 
de fiets gevolgd kan worden. Voertuigen 
mogen het gebied niet betreden en 
dienen in de buurt geparkeerd te 
worden. Een zeer aangename plek 
voor gezinnen, met schaduwzones 
en picknickplekken. Deze plek heeft 
daarnaast ook nog een ontvangstcentrum 
voor mensen die hier willen overnachten. 
Interessante plek voor het observeren van 
water- en bosvogels. Bij hoogtij bieden 
een aantal zouttanks die niet meer in 
werking zijn, plek aan verschillende 
steltlopers.
Andere interessante locaties in de 
nabije omgeving: Fuseta (zoutpannen).
Opmerkingen: een plek om ‘s ochtends 
vroeg te bezoeken, wanneer de vogels 
het actiefst zijn. Bij het gebouw in het 
park is het mogelijk om een routekaart te 
krijgen, evenals ander informatiemateriaal 
over het vogelleven in de regio.



Hoofdvestiging natuurpark

Route

Quinta de Marim

D

  Quinta de Marim 
Aanbevolen route

D
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belangrijkste onderdelen van het hele 
ecosysteem vormt. Rondom staan 
rietkragen, lisdodden, tamarisken en 
populieren. Ten oosten van Ludo ligt 
het meer van S. Lourenço, te midden 
van een golfbaan. Dit is een meer vol 
waterplanten, vooral lisdodden, biezen en 
rietkragen.
Routebeschrijving: parkeer de auto op 
de weg die toegang biedt tot Ilha de 
Faro, voor de brug over de Ria Formosa. 
Aan de rechterkant is er een weggetje 
dat toegang biedt tot het binnenland van 
Ludo en het meer van S. Lourenço.

Naam

Ludo en meer van S. Lourenço

Code: LL1
Coördinaten: 37º1’0.59’’N 7º59’17.82’’W
Gemeenten: Faro en Loulé

Beschrijving: Ludo is een uitgestrekt 
landelijk gebied, verrijkt met verschillende 
meren, inclusief zoet- en brakwatermeren, 
zoutpannen en moerasgebieden. In het 
noorden zijn er voornamelijk landbouw- 
en bosgebieden, in het bijzonder 
pijnbomen en parasoldennen, evenals 
moestuinen, kleine boomgaarden met 
steeneiken en mediterraan struikgewas. 
Het gebied wordt doorkruist door 
de rivier S. Lourenço, die een van de 

Moorse nachtzwaluw (Caprimulgus ruficollis)
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Interessantste soorten

Fuut (Podiceps cristatus)

Woudaap (Ixobrychus minutus)

Rode flamingo (Phoenicopterus roseus)

Zwarte ibis (Plegadis falcinellus)

Bergeend (Tadorna tadorna)

Krooneend (Netta rufina)

Smient (Anas penelope)

Grijze wouw (Elanus caeruleus)

Dwergarend (Aquila pennata)

Zwarte wouw (Milvus migrans)

Visarend (Pandion haliaetus)

Purperkoet (Porphyrio porphyrio)

Reuzenstern (Sterna caspia)

Dwergstern (Sterna albifrons)

Draaihals (Jynx torquilla)

Moorse nachtzwaluw (Caprimulgus ruficollis)

Zwartkopwever (Ploceus melanocephalus)

Sint-Helenafazantje (Estrilda astrild)

Tijd van het jaar

het hele jaar door

het hele jaar door

herfst en winter

winter

winter

het hele jaar door

het hele jaar door

winter

het hele jaar door

lente

winter

het hele jaar door

herfst en winter

lente en zomer

lente

lente en zomer

het hele jaar door

het hele jaar door

Zwarte ibis (Plegadis falcinellus)

Route: volg het weggetje dat begint bij 
de weg naar Ilha de Faro. Aan het einde 
van het rechte stuk is er een weggetje 
naar rechts, dat aangegeven staat en 
langs het meer van S. Lourenço loopt en 
uiteindelijk Ludo binnengaat. Hier neemt 
u een stukje verderop de aanvankelijke 
weg weer om naar het vertrekpunt terug 
te keren.
Wanneer bezoeken: het hele jaar.
Duur van het bezoek: 4 à 5 uur.
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Bewegwijzering en ondersteuning: de 
route bij S. Lourenço staat aangegeven en 
bevat informatieborden. Bij het meer staat 
een goed vogelwaarnemingsstation. In 
Ludo is er geen ondersteuning.
Bijzonderheden: plek met een grote 
verscheidenheid aan vogels. Per jaar 
kunnen hier meer dan 200 soorten 
gespot worden. In de winter is het het 
voornaamste toevluchtsoord voor eenden 
in de Algarve. Het is een van de beste 
plekken in de Algarve om vogels te 
fotograferen (meer van S. Lourenço), in het 
bijzonder o.a. de purperkoet, de krooneend 
en de zwarte ibis. Gemakkelijk toegankelijk 
gebied, dat op de fiets of te voet gevolgd 
kan worden. Een deel kan ook met de 
auto bezocht worden. Er zijn regelmatig 
roofvogels aanwezig, voornamelijk de 
dwergarend die hier overwintert. 

Andere interessante gebieden in de 
nabije omgeving: de zoutpannen van 
Montenegro en het gebied naast het 
vliegveld van Faro, Parque Ribeirinho van 
Faro.
Opmerkingen: een bezoek aan deze plek 
vereist tijd en zin om te wandelen. Het is 
aan te raden deze plek ‘s ochtends vroeg te 
bezoeken. De beschreven routes zijn verder 
gespecificeerd in ander informatiemateriaal, 
in het bijzonder de brochure over de 
vogels in Ludo, gepubliceerd door de 
Portugese Vereniging voor de Vogelstudie 
en in de vogelgids van de gemeente Loulé. 

Visarend (Pandion haliaetus)



EF

G

H

Route

Ludo en meer 
van S. Lourenço

E
F
G
H

Meer van S. Lourenço
Ancão Brug
Monding van de rivier S. Lourenço   
Zoutpannen van Ludo
Aanbevolen route
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Bewegwijzering en ondersteuning: er is 
alleen een houten wandelbrug.
Bijzonderheden: een zeer interessante 
route voor het observeren van verschillende 
steltlopers die zich bij laagtij in de ria 
voeden, waaronder drieteenstrandlopers, 
plevieren, strandlopers, scholeksters, etc. 
Er komen regelmatig andere vogels voor, 
zoals de visarend, de Adouins meeuw 
en de reuzenstern, evenals een aantal 
zeldzamere vogels, zoals de rotgans en de 
stormmeeuw.

Andere interessante locaties in 
de nabije omgeving: Ludo en de 
zoutpannen van Montenegro.
Opmerkingen: bezoek deze plek vooral 
bij laagtij en bij voorkeur ‘s ochtends 
vroeg, voor de gebruikelijke menselijke 
verstoring in dit gebied op gang komt. 
Vermijd het badseizoen, vanwege de 
grote aantallen mensen.
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Naam: 

Ilha de Faro

Code: FA1
Coördinaten: 36º59’55,44’’N 7º58’49,57’’W 
Gemeente: Faro

Beschrijving: verschillende kilometers 
lange zandgordel met verschillende 
gebouwen, badzones, etc. Het scheidt 
het estuarisch gebied af van de oceaan 
en wordt in het noorden begrensd 
door een groot waterkanaal en een 
moerasgebied en in het zuiden door de 
stranden en de open zee. 
Routebeschrijving: volg vanuit Faro de 
borden naar het vliegveld. Voordat u bij 
het vliegveld aankomt, volgt u de borden 
naar het strand van Faro. Ga meteen na 

Interessantste soorten

Visarend (Pandion haliaetus)

Rosse grutto (Limosa lapponica)

Scholekster (Haematopus ostralegus)

Wulp (Numenius arquata)

Adouins meeuw (Larus audouinii)

Stormmeeuw (Larus canus)

Tijd van het jaar

winter

herfst en winter

herfst en winter

herfst en winter

winter

winter

de kruising bij de toegangsbrug naar het 
eiland naar links en volg de geasfalteerde 
weg tot aan het einde.
Route: aan het eind van deze 
geasfalteerde weg is er een houten 
wandelbrug die zich uitstrekt richting het 
oosten en parallel loopt met het estuarisch 
gebied. Deze komt overeen met de 
voorgestelde route.
Wanneer bezoeken: het hele jaar door 
bahalve in de zomer.
Duur van het bezoek: 2 à 3 uur.
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Faro - Ria Formosa



Route

Ilha de Faro
Ilha de Faro 
Aanbevolen route

I

I
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Route

Ilha de Faro
Ilha de Faro 
Aanbevolen route

I

I

81

Naam

Parque Ribeirinho van Faro

Code: FA2
Coördinaten: 37º1’19,95’’N 7º56’49,72’’W
Gemeente: Faro

Beschrijving: wandelroute langs de 
rivieroever van de stad, aan de grens 
van de stad met het watergebied van 
de Ria Formosa. Route langs verlaten 
zoutpannen, moerasgebieden, waterwegen 
en modderpoelen en slijkbanken, die 
tevoorschijn komen bij laagtij.
Routebeschrijving: vanuit het centrum 
van Faro, bij de kade, of vanaf de ingang 
van de stad, komend vanaf de EN 125 
uit noordoostelijke richting, naast het 
gemeentelijk theater.
Route: de route loopt langs de rivieroever 
van Faro en begint vlak bij het gemeentelijk 
theater en eindigt op het industrieterrein. 
De route loopt langs de achterkant van het 
treinstation en hotel Eva, langs de dokken 
en de oude stad. De route omcirkelt het 
voormalige zoutpannengebied van Neves 
Pires, ten zuidwesten van Faro, en loopt 
door het voormalige industrieterrein of 
havenkade.
Wanneer bezoeken: het hele jaar door 
behalve in de zomer.
Duur van het bezoek: 2 à 3 uur.

Interessantste soorten

Visarend (Pandion haliaetus)

Slechtvalk (Falco peregrinus)

Roze flamingo (Phoenicopterus roseus)

Rosse grutto (Limosa lapponica)

Groenpootruiter (Tringa nebularia)

Dwergstern (Sterna albifrons)

Tijd van het jaar

winter

winter

herfst en winter

herfst en winter

herfst en winter

lente

Ria Formosa
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Bewegwijzering en ondersteuning: 
de route staat aangegeven met 
richtingspaaltjes en informatieborden 
over het lokale vogelleven.
Bijzonderheden: het is de enige route 
die uitgestippeld is om het observeren 
van vogels in een stedelijke omgeving 
in de Algarve te promoten. Interessante 
plek voor het observeren van steltlopers 
bij laagtij. Anderzijds zijn de zoutpannen 
interessant bij hoogtij, omdat zij 
vogels zoals de flamingo, steltkluut, 
etc. herbergen. In de winter jaagt de 
slechtvalk regelmatig in Faro, waardoor 
deze vogel gemakkelijk te spotten is. De 
route is gemakkelijk toegankelijk en kan 
te voet of op de fiets gevolgd worden. 

De route brengt u langs verschillende 
plekken die vanuit cultureel oogpunt 
interessant zijn, zoals het gemeentelijk 
theater en het historisch hart van Faro.
Andere interessante gebieden in de 
nabije omgeving: de zoutpannen van 
Montenegro.
Opmerkingen: een gebied dat zowel bij 
laag- als hoogtij bezocht kan worden. Een 
bezoek aan het eind van de middag is 
raadzaam, wanneer de lichtval gunstiger 
is voor het spotten.

Strandplevier (Charadrius alexandrinus)



Route

Parque Ribeirinho 
van Faro

J   Parque Ribeirinho (oeverpark)
K
L

Havenkade
Atalaia
Aanbevolen route

J

K

L
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4. Kustmeren
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4. Naam

Kustmeren
Beschermingsstatus
Geen enkele. De biesbos van Vilamoura wordt beschouwd als een belangrijk vogelgebied (IBA – BirdLife 
International).

Route 

Meer van 
Dunas Douradas

Route 

Monding van de 
Almargem

Route 

Biesbos van Vilamoura

 A

B

C D

 A

B

C
D
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4. Naam

Kustmeren

Beschrijving

Drie kleine watergebieden langs de 
kust, gevormd bij de mondingen van 
kleine rivieren en/of de naastgelegen 
oevergebieden. Met uitzondering van de 
biesbos van Vilamoura worden de andere 
plekken gekenmerkt door het bestaan 
van een permanent meer, dat van de 
zee afgescheiden is door een duinenrij 
die, in het geval van de monding van 
de Almargem, regelmatig doorbroken 
wordt zodat er contact is met de zee. 
Overal zijn veel waterplanten, wat 
vooral in Vilamoura door de uitgestrekte 
biesbos van bijzondere betekenis is. Dit is 
waarschijnlijk de grootste aaneengesloten 
biesbos in de Algarve, die dienst doet als 
belangrijk toevluchtsoord en broedplek 
voor verschillende vogelsoorten. Dit 
gebied wordt daarnaast nog omringd 
door akkers en weidegronden die het 
ecosysteem verrijken. De monding van 
de Almargem en de Dunas Douradas 
bevinden zich in een bosomgeving 
met pijnbomen en parasoldennen, 
die aanzienlijk veranderd is door de 
aanwezigheid van vakantiedorpen, 
parkeerplaatsen en andere 
infrastructuren.

Avifauna

Ondanks hun kleine omvang spelen 
deze plekken een belangrijke rol voor 
talrijke watervogels, omdat ze een hele 
reeks rustplekken en toevluchtsoorden 
bieden tijdens hun verplaatsingen. Ze 
worden hoofdzakelijk gebruikt door 
eenden en reigers en, in het geval van 
Vilamoura, door andere vogels zoals 
roofvogels en zangvogels. De uitgestrekte 
biesbos die daar bestaat, vormt een 
waardevol leefgebied om te broeden en 
is een toevluchtsoord voor duizenden 
trekvogels, zoals o.a. de kleine karekiet, 
de Iberische tjiftjaf, de kwikstaart en 
de zwaluw. Het is verder ook nog de 
broedplaats voor de bruine kiekendief, de 
kleine woudaap en de purperreiger.

Purperkoet (Porphyrio porphyrio)
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Naam

Meer van Dunas Douradas

Interessantste soorten  

Woudaap (Ixobrychus minutus)

Ralreiger (Ardeola ralloides)

Lepelaar (Platalea leucorodia)

Kuifleeuwerik (Galerida cristata)

Blauwe ekster (Cyanopica cooki)

Tijd van het jaar

lente

herfst

herfst

het hele jaar door

het hele jaar door

Code: LL2
Coördinaten: 37º2’37,81’’N 8º3’15,2’’W
Gemeente: Loulé

Beschrijving: klein, permanent kustmeer, 
omringd door dichte begroeiing met 
waterplanten in het bijzonder riet, 
lisdodden en tamarisken. Het meer 
wordt door een robuuste duinenrij van 
de zee afgescheiden. Het omringende 
gebied is begroeid met parasoldennen 
en pijnbomen, en er ligt ook een 
vakantiedorp.
Routebeschrijving: volg vanuit Almancil 
de borden richting Quinta do Lago. 
Wanneer u bij de weg van Quinta do 
Lago komt, gaat u verder richting Vale 
do Lobo en slaat u links af bij de borden 
Vale do Garrão en Dunas Douradas, 
totdat u bij het strand aankomt. Er is een 
parkeerterrein vlak bij het meer.
Route: er bestaat een duidelijk pad dat 
langs de westkant van het meer loopt en 
toegang tot een observatietoren mogelijk 
maakt.
Wanneer bezoeken: het hele jaar door 
behalve in de zomer.
Duur van het bezoek: 1 uur.

Krooneend (Netta rufina)
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Bewegwijzering en ondersteuning: er is 
alleen een kleine observatietoren.
Bijzonderheden: een klein meer, 
vrij toegankelijk met de auto en heel 
makkelijk te bezoeken. Interessante plek 
voor fotografie, in het bijzonder aan 
het eind van de middag. Regelmatige 
aanwezigheid van verschillende soorten 
watervogels, waaronder eenden, koeten, 
reigers, etc.

Andere interessante locaties in de 
nabije omgeving: Meer van S. Lourenço, 
in Quinta do Lago en monding van de 
Almargem.
Opmerkingen: vermijd het strandseizoen 
vanwege de grote aantallen mensen en 
rondrijdende auto’s.

Woudaap (Ixobrychus minutus)
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Naam

Monding van de Almargem

Code: LL3
Coördinaten: 37º3’42,74’’N 8º4’55,16’’W
Gemeente: Loulé

Beschrijving: kustmeer met een 
pijnbomenbos op beide oevers en omringd 
door dichte begroeiing van waterplanten, 
in het bijzonder riet, rus en tamarisken. 
Het meer wordt in het zuiden begrensd 
door de duinen en het strand, die het meer 
afscheiden van de zee. In de winter staat 
het meer regelmatig in contact met de zee, 
omdat de duinenrij doorbroken wordt.
Routebeschrijving: volg vanuit Quarteira 
de richting Vale de Lobo of Almancil. Sla, 
meteen na Quarteira verlaten te hebben, bij 
Fonte Santa rechts af bij het bord Praia Loulé 
Velho en volg deze weg tot aan het strand 
en het respectievelijke meer.

Route: volg de oever van het meer.
Wanneer bezoeken: herfst en winter.
Duur van het bezoek: 1 à 2 uur.

Sint-Helenafazantje (Estrilda astrild)

Interessantste soorten  

Krooneend (Netta rufina)

Kuifeend  (Aythya fuligula)

Buidelmees (Remiz pendulinus)

Rietgors (Emberiza schoeniclus)

Sint-Helenafazantje (Estrilda astrild)

Tijd van het jaar

winter

winter

winter

winter

het hele jaar door

Bewegwijzering en ondersteuning: genn.
Bijzonderheden: interessante plek voor het 
van dichtbij observeren van zangvogels, zoals 
de buidelmees, het Sint-Helenafazantje of de 
graszanger. In de winter ontvangt dit meer 
verschillende soorten eenden, waaronder de 
kuifeend, waardoor dit een van de beste plek-
ken is om deze te observeren.
Andere interessante locaties in de nabije 
omgeving: op ongeveer 200 meter ten oosten 
van de monding van de Almargem is er een 
klein watergebied dat Trafal genoemd wordt. 

Dit is een ondergelopen vallei met veel rus en 
enkele rietvelden. In de winter kunnen er hier 
verschillende watervogels gezien worden.
Opmerking: een bezoek heel vroeg in de 
ochtend is aan te raden, aangezien hier veel 
mensen komen. Het is ook een interessante 
plek na slecht weer of een storm, vanwege de 
mogelijke aanwezigheid van zeevogels op het 
meer, zoals de zwarte zee-eend.



Buidelmees (Remiz pendulinus)
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B

A

Routes

Meer van Dunas 
Douradas en  Monding 
van de Almargem

A Meer van Dunas Douradas
B Monding van de Almargem

Aanbevolen route

92



B

A

Routes

Meer van Dunas 
Douradas en  Monding 
van de Almargem

A Meer van Dunas Douradas
B Monding van de Almargem

Aanbevolen route
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Naam 

Biesbos van Vilamoura

Code: LL4
Coördinaten: 37º5’34,69’’N 8º8’39,62’’W
Gemeente: Loulé

Beschrijving: uitgestrekt watergebied 
bedekt met riet en met verschillende 
kunstmatige, open meren, in het 
zuiden begrensd door graanakkers en 
onbevloeide boomgaarden en in het 
oosten door twee kunstmatige meren 
van een waterzuiveringsinstallatie. Aan de 
noordkant liggen golfbanen.
Routebeschrijving: neem vanuit 
Vilamoura de Avenida Vilamoura XXI 
richting Albufeira. Sla links af richting 
de waterzuiveringsinstallatie ETAR van 
Vilamoura.
Route: er bestaat een route in het 
milieupark van Vilamoura die toegang 
biedt tot twee waarnemingsstations. De 
route staat aangegeven.
Wanneer bezoeken: het hele jaar door  
behalve in de zomer.
Duur van het bezoek: 2 à 3 uur.

Interessantste soorten

Blauwe kiekendief (Circus cyaneus)

Purperreiger (Ardea purpurea)

Ralreiger (Ardeola ralloides)

Kwak (Nycticorax nycticorax)

Witoogeend (Aythya nyroca)

Grijze wouw (Elanus caeruleus)

Purperkoet (Porphyrio porphyrio)

Buidelmees (Remiz pendulinus) 

Zwartkopwever (Ploceus melanocephalus)

Tijd van het jaar

winter

lente

herfst

herfst

winter

herfst en winter

het hele jaar door

winter

het hele jaar door

Purperreiger (Ardea purpurea)
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Zwartkopwever (Ploceus melanocephalus)
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Bewegwijzering en ondersteuning: 
in de biesbos van Vilamoura zijn 
er twee waarnemingsstations en 
informatieborden langs de route.
Bijzonderheden: het is een van de 
belangrijkste plekken in de Algarve voor 
de trek van zangvogels, voornamelijk 
de kleine karekiet, de Iberische tjiftjaf, 
zwaluwen, etc., die hier toevlucht 
zoeken en bijeenkomen. In de herfst 
is het de slaapplaats voor de blauwe 
kiekendief en de boerenzwaluw en in de 
winter voor de grauwe gors. Het is een 

jachtgebied voor verschillende dag- en 
nachtroofvogels, voornamelijk voor de 
grijze wouw en in de winter voor de 
velduil.
Opmerkingen: het gebied is met de 
auto toegankelijk. Vanwege de kleine 
omvang is een wandeling te voet beter 
om de locatie te verkennen. Door 
de ligging van de twee bestaande 
waarnemingsstations is voor een goede 
lichtval een bezoek aan het eind van de 
middag aan te raden.

Biesbos van Vilamoura



Route

Biesbos van Vilamoura
  Biesbos van  Vilamoura 
Aanbevolen route

C, D

C

D
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5. Merr van
Salgados
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5.

Merr van Salgados
Beschermingsstatus
Geen. Opgenomen in de nationale lijst van belangrijke vogelgebieden (IBA – BirdLife International).

Route

Meer van Salgados
 A

 A
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Beschrijving

Het Meer van Salgados, ook bekend als 
Sapal de Pêra of Lagoa de Vale de Parra, 
is een typisch kustmeer, met een door 
waterplanten omringde waterspiegel, 
afgescheiden van de zee door een 
lange, aaneengesloten duinenrij. Het 
belangrijkste waterlichaam wordt gevormd 
bij de monding van twee rivieren - de 
Espiche en de Vale Rabelho -, dat met 
name in de winter frequent contact 
heeft met de oceaan, wanneer het duin 
door de grote stijging van het waterpeil 
kunstmatig doorbroken wordt. Het 
moerasachtige gebied dat het meer 
omringt, strekt zich ten noorden en 
westen van het meer uit en is omringd 
door verschillende, grotendeels verlaten 
akkers, weidegronden en in het oosten 
door een golfbaan. Het omvat een 
gebied van ongeveer 50 hectare en is 
niet heel diep, wat de aanwezigheid 
van een grote verscheidenheid aan 
watervogels mogelijk maakt, waaronder 
eenden, reigers, steltlopers, etc. Bijna de 
hele omvang van het meer kan bekeken 
worden vanaf een enkel observatiepunt, 
gesitueerd aan de westkant, een plek 
waar regelmatig vogelaars bijeenkomen. 
In het zuiden, in het deel dat naast het 
duin ligt, bestaat een lange houten en 
verhoogde wandelbrug langs de hele 
zuidkant van het meergebied, en zelfs 
over het meer, tot aan de toegang tot het 
strand van Salgados.

Het vogelleven

Het meer van Salgados maakt deel uit van 
de lijst van belangrijke vogelgebieden en is 
een van de interessantste vogelspotlocaties 
in de Algarve. Er zijn al meer dan 200 
soorten geregistreerd, in het bijzonder 
watervogels. Het is een van de weinige 
plekken in de regio waar men regelmatig 
de witoogeend kan zien - in het verleden is 
zelfs bevestigd dat deze hier nestelde - en 
het is de enige plek waar een broedpoging 
gedaan is door de roze flamingo, een 
soort die hier bijna het hele jaar door 
gezien kan worden. De gemeenschap 
van broedvogels is behoorlijk gevarieerd 
en bestaat uit soorten zoals de kluut, de 
steltkluut, de dwergstern en de Afrikaanse 
woudaap. Tijdens de vogeltrek strijken er 
verschillende steltlopers neer, waaronder 
de kemphaan en de bosruiter, evenals 
verschillende reigers, zoals de ralreiger 
of de lepelaar. Wat betreft eenden is het 
meer van Salgados in de lente de beste 
plek om in de Algarve de zomertaling te 
zien. In de winter komt het vaak voor dat 
er meer dan 2000 vogels aanwezig zijn, in 
het bijzonder eenden en steltlopers, zoals 
de kievit, de goudplevier en vele andere. 
Bovendien is dit een van de gebieden in 
Portugal waar het vaakst zeldzame vogels 
- vogels die niet vaak voorkomen in het 
land - worden waargenomen. De blonde 
ruiter, Amerikaanse goudplevier en de grote 
pieper zijn slechts een paar voorbeelden 
die hier reeds waargenomen zijn. Het is 
eveneens een plek die heel geschikt is om 
vogels te fotograferen.
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Naam

Meer van Salgados

Code: SL1
Coördinaten: 08º20W 37º06’N
Gemeente: Silves

Beschrijving: kustmeer dat van de 
zee gescheiden is door een lange 
duinenrij, omringd door verlaten 
akkers, weidegronden en een golfbaan. 
Moerasachtig, open gebied, met aan de 
rand moerasbegroeiing, gewoon riet, 
biezen en tamarisken. 
Routebeschrijving: ga vanuit Pêra 
richting Praia Grande. Hier aangekomen 
vindt u het watergebied aan uw 
linkerhand. Er is een parkeerterrein naast 
de toegang tot het strand, evenals een 
weggetje dat u naar het watergebied 
brengt.

Interessantste soorten 

Purperreiger (Ardea purpurea)

Ralreiger (Ardeola ralloides)

Roze flamingo (Phoenicopterus roseus)

Zwarte ibis (Plegadis falcinellus)

Zomertaling (Anas querquedula)

Slechtvalk (Falco peregrinus)

Purperkoet (Porphyrio porphyrio)

Bosruiter (Tringa glareola)

Kemphaan (Philomachus pugnax)

Reuzenstern (Sterna caspia)

Steenuil (Athene noctua)

Kortteenleeuwerik (Calandrella brachydactyla)

Blauwborst (Luscinia svecica) 

Alpengierzwaluw (Apus melba)

Tijd van het jaar

lente en zomer

herfst en winter

herfst, winter en lente

herfst en winter

lente

winter

het hele jaar door

herfst

herfst en winter

herfst en winter

het hele jaar door

lente en zomer

herfst en winter

lente en zomer

Route: de toegang tot het kustmeer is 
gratis. Er loopt een weg haaks op het 
meer - aan de westkant - die met de 
auto begaanbaar is. De weg eindigt op 
een punt vanaf waar een groot deel van 
het watergebied en het vogelleven dat 
zich daar afspeelt, geobserveerd kan 
worden. Het is de locatie die het meest 
gebruikt wordt door mensen die hier 
vogels komen kijken. Aan de zuidkant 
bestaat een wandelbrug die begint bij 
het parkeerterrein van Praia Grande en 
zich richting het oosten uitstrekt tot aan 
het strand van Salgados. Deze kunt u te 
voet of op de fiets volgen en stelt u in 
staat om veel te zien van de rest van het 
meergebied en het meer zelf.
Wanneer bezoeken: het hele jaar.
Duur van het bezoek: 2 à 3 uur.
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Bewegwijzering en ondersteuning: 
er zijn informatieborden over de fauna 
en flora in het watergebied en een 
uitkijkpunt/waarnemingsstation dat op 
het kustmeer gericht is.
Bijzonderheden: zeer gemakkelijk 
bereikbare locatie. Klein watergebied 
waar vanaf een enkel punt tientallen 
soorten watervogels geobserveerd 
kunnen worden. Regelmatige 
aanwezigheid van zeldzame soorten, 
in het bijzonder tussen augustus en 
november. Behalve het watergebied zelf 
herbergen de akkers rondom ook veel 
vogels, in het bijzonder kievieten en 
goudplevieren in de winter.

Andere interessante plekken in de 
directe omgeving: 500 meter naar 
het westen is er nog een meer bij de 
riviermonding van de rivier Alcantarilha. 
Ondanks dat er minder vogels zijn, 
is het soms een onderkomen voor 
reigers en steltlopers in het omliggende 
moerasgebied. In de gemeente 
Albufeira, in de omgeving van Paderne, 
is er een grote landbouwvallei 
met druivenranken, olijfbomen, 
amandelbomen, johannesbroodbomen 
en een aantal aangelegde waterplassen, 
die verschillende vogels herbergen, 
waaronder o.a. de rosse waaierstaart en 
de grijze wouw.

Roze flamingo (Phoenicopterus roseus)
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Opmerkingen: het is raadzaam dit 
meer ‘s middags te bezoeken, wanneer 
de lichtval gunstig is voor het spotten. 
In de namiddag is deze plek bijzonder 
aangenaam. Een goede plek voor het 
maken van vogelfoto’s, omdat u vrij 
dichtbij kunt komen. Gebruik alleen de 
bestaande en bewegwijzerde paden.

Steenuil (Athene noctua)

Bosruiter (Tringa glareola)



Route

Meer van Salgados Meer van Salgados 
Aanbevolen route

A 

A
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6. Estuarium van de 
Arade en Ria de Alvor
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6.

Estuarium van de Arade 
en Ria de Alvor
Beschermingsstatus
Gebied van belang voor de instandhouding van de Arade / Odelouca en gebied van belang voor 
de instandhouding van de Ria de Alvor (Natura 2000-netwerk).

Route 

Estuarium van de 
Arade

Route 

Ria de Alvor

 A

 B

 B
 A

C

C
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Beschrijving

De riviermonding van het estuarium 
van de Arade ligt naast de stad 
Portimão en wordt gevormd door de 
samenkomst van de rivieren Arade, 
Monchique en Odelouca. Het is een 
systeem dat in contact staat met de 
zee, voortdurend in beweging door 
de getijen, en wordt gekenmerkt door 
talrijke waterwegen en moerasgebieden 
die bij hoogwater onder water staan 
en bij laagwater blootgelegd worden, 
waarbij er uitgestrekte slijkbanken te 
voorschijn komen. De Ria de Alvor, 
gelegen tussen Portimão en Lagos, 
biedt een ander estuarisch systeem, 
dat ondanks zijn kleine afmetingen het 
belangrijkste van de Barlavento Algarvio 
is. Het beslaat ongeveer 1700 hectare 
en bezit een grote verscheidenheid aan 
landschappen, inclusief lange duinenrijen, 
moerasgebieden, zoutpannen, 
akkers, onbevloeide boomgaarden 
en mediterraan struikgewas. De 
classificatie is voornamelijk te danken 
aan de aanwezigheid van verschillende 
soorten flora en beschermde habitats 
in overeenstemming met de Europese 
maatstaven (Habitatrichtlijn), maar zijn 
rijkdom omvat daarnaast nog talrijke 
soorten nachtvlinders (meer dan 500), 75 
soorten vlinders en meer dan 100 soorten 
vissen.

Het vogelleven

Op deze twee plekken bestaat het 
vogelleven vooral uit de aanwezigheid 
van steltlopers. Vanwege het 
bestaan van verschillende natuurlijke 
toevluchtsoorden, zoals zouttanks die 
niet langer in gebruik zijn, zandbanken 
en modderpoelen die bij laagwater 
blootgelegd worden, verschillende 
onbevloeide boomgaarden, 
onderhouden moestuinen, etc., is de 
verscheidenheid in de Ria de Alvor 
aanzienlijk groter, met in totaal ruim 
300 reeds waargenomen soorten. 
Onder de vogels die hier geobserveerd 
kunnen worden, bevinden zich diverse 
steltlopers zoals de bonte strandloper, 
de strandplevier, de zilverplevier, etc.

Ooievaar (Ciconia ciconia)



110

Naam

Estuarium van de Arade

Code: LA1
Coördinaten: 37º9’16,96’’N 8º30’6,03’’W 
Gemeente: Lagoa

Beschrijving: estuarisch gebied, 
onderhevig aan de invloed van de 
getijden, met een groot wateroppervlak 
bij hoogtij en moerasgebieden en 
modderpoelen die blootgelegd worden 
bij laagtij.
Routebeschrijving: volg de EN 125 
richting Lagoa - Portimão en neem, 
voordat u de brug over de rivier Arade 
oversteekt, de weg richting Mexilhoeira 
da Carregação of Ferragudo. Sla op de 
eerste rotonde rechts af en ga richting 
Rua das Marinhas. Volg deze weg richting 
het noorden, totdat u bij de zoutpannen 
en daarna bij het estuarium arriveert.
Route: de Rua das Marinhas biedt 
toegang tot de zoutpan en loopt hier 
langs, waarvandaan het mogelijk is om 
de verschillende tanks te observeren. 
Bij hoogtij functioneren de zoutpannen 

Interessantste soorten

Lepelaar (Platalea leucorodia)

Dwergstern (Sterna albifrons)

Kelpmeeuw (Larus marinus)

Blauwborst (Luscinia svecica)

Tijd van het jaar

herfst en winter

lente

herfst en winter

herfst en winter

als toevluchtsoord voor watervogels. 
Wanneer u deze weg blijft volgen en 
daarna de EN 125 oversteekt, komt u 
in een uitgestrekt moerasgebied, met 
een goed uitzicht op het moeras, de 
waterwegen en de modderpoelen.
Wanneer bezoeken: herfst en winter.
Duur van het bezoek: 1 à 2 uur.

Bewegwijzering en ondersteuning: geen.
Bijzonderheden: het is raadzaam om ‘s 
ochtends vroeg en bij laagtij een bezoek 
te brengen. Moeilijk te bereiken locatie, 
er is geen bewegwijzering noch een 
rechtstreekse weg.

Andere interessante plekken in 
de directe omgeving: de jacht- 
en vissershaven van Ferragudo en 
het naastgelegen strand zijn twee 
interessante plekken voor het observeren 
van zwermen meeuwen met vaak 
kelpmeeuwen en andere zeldzamere 
soorten.

Estuarium van de Arade



Route

Estuarium van 
de Arade A Estuarium van de Arade

Aanbevolen route

A
111
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Naam

Ria de Alvor

Code: PT1
Coördinaten: 37º7’56,48’’N 8º36’42,69’’W 
Gemeenten: Portimão en Lagos

Beschrijving: klein estuarium, in het 
zuiden begrensd door duinenrijen; bij 
laagtij zijn er slijkbanken en moerassen 
en bij hoogtij kleine zandeilandjes. 
Deze ria biedt verder nog zoutpannen, 
moerasgebieden en in het noorden 
onbevloeide boomgaarden en dicht 
mediterraan stuikgewas rondom.
Routebeschrijving: neem de Via do 
Infante (A22) tot Alvor en rij door het 
dorp tot aan het strand. Hier begint 
de route. Een andere mogelijkheid is 
om, na de A22 ter hoogte van Alvor 
verlaten te hebben, de EN 125 richting 
Lagos te nemen. Neem meteen na de 
toegangsweg tot het treinstation van 
Mexilhoeira Grande u de eerste weg links. 
Deze weg biedt toegang tot de westkant 
van het estuarium en de binnenste delen 
van dit watergebied. De weg geeft ook 
uit op het vogelonderzoekscentrum van 
de vereniging A Rocha, op de locatie 
Cruzinha.

Interessantste soorten  

Roze flamingo (Phoenicopterus roseus)

Scholekster (Haemantopus ostralegus)

Dwergstern (Sterna albifrons)

Steenuil (Athene noctua)

Gele kwikstaart (Motacilla flava)

Blauwborst (Luscinia svecica)

Tijd van het jaar

winter

winter

lente

het hele jaar door

lente en zomer

herfst en winter

Route: vanaf het strand van Alvor gaat 
de route over een houten, verhoogde 
wandelbrug die langs de volledige 
duinenrij in westelijke richting loopt, 
bijna tot aan de pier. De ria kan hier 
de hele tijd geobserveerd worden. De 
noordelijke route langs het estuarium 
begint bij het bestaande parkeerterrein 
aan het eind van het pad en loopt over 
de heuvel die de afscheiding vormt van 
de oude zouttank. De route loopt daar 
helemaal omheen.
Wanneer bezoeken: het hele jaar door 
behalve in de zomer.
Duur van het bezoek: 2 à 3 uur.
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Estuarium van de Arade



Route

Ria de Alvor Ria de Alvor 
Aanbevolen route

B, C 

B

C

Bewegwijzering en ondersteuning: 
er is alleen een informatiebord over de 
plaatselijke biodiversiteit van de Ria de 
Alvor, bij de westelijke toegang van het 
estuarium. Aan de zuidkant, bij het strand, 
ligt een lange, verhoogde wandelbrug die 
het mogelijk maakt om langs de duinenrij 
te wandelen en een groot deel van de 
zuidkant van de ria te zien.
Bijzonderheden: de Ria de Alvor is 
een bijzonder aangename plek om te 
bezoeken, in het bijzonder bij laagtij 
wanneer er veel steltlopers te vinden 
zijn, die zich in de blootgelegde 
modderpoelen voeden. De omliggende 
akkers herbergen eveneens veel vogels, 
waaronder vinkachtigen, leeuweriken, etc. 
In de nabijheid bevindt zich de vereniging 
A Rocha en het vogelonderzoekscentrum 
daarvan.

Andere interessante plekken in de 
directe omgeving: in de gemeente 
Lagos, voordat u de stad bereikt, is er 
vanaf de EN 125 een toegangsweg ter 
hoogte van Sargaçal die u naar Paúl 
de Lagos brengt, een inlands gelegen 
watergebied, naast de rivier Bensafrim 
met moerasgebieden, biesbossen 
en kleine beekjes. Interessant voor 
watervogels, in het bijzonder tijdens de 
trek in de herfst en winter.
Opmerkingen: een bezoek ‘s ochtends 
vroeg is aan te raden. Het is raadzaam 
een afspraak te maken voor een bezoek 
aan het vogelonderzoekscentrum van de 
vereniging A Rocha.

Dwergstern (Sterna albifrons)
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Route

Ria de Alvor Ria de Alvor 
Aanbevolen route

B, C 

B

C
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7.  Schiereiland van   
Sagres
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7.

Schiereiland van Sagres
Beschermingsstatus
Gebied van belang voor de instandhouding van de Arade en de Ria de Alvor (Natura 2000 - 
netwerk), Natuurpark van de Zuidwestelijke Alentejo en de Costa Vicentina, Vogelrichtlijngebied, 
Biogenetisch Reservaat.

Route

Cabo de S. Vicente

Route

Vale Santo

Route

Monte da Cabranosa

Route

Haven van Baleeira

Route

Meer van Martinhal

 A

 A

 B

 C

 D

 E

 B
 C

 D
 E
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Beschrijving

Het meest zuidwestelijk gelegen gebied 
van Europa wordt gekenmerkt door een 
plateau langs de kust, met rotsachtige 
kliffen en kleine zandstrandjes, omringd 
door graanakkers – veel waarvan er 
nog in gebruik zijn – afgewisseld door 
groepjes pijnbomen en dicht mediterraan 
struikgewas. De Atlantische oceaan is 
zeer aanwezig, met een soms slecht 
klimaat en zoute zeewind, die hier vaak 
stevig waait. Bij de monding van de 
rivier Martinhal en van de rivier Budens 
zijn er twee kleine watergebieden, met 
respectievelijk veen- en moerasplanten. 
Het vlakke landschap van Sagres en 
omgeving is heel anders dan de rest van 
de Algarve en herbergt verschillende 
natuurlijke en culturele wonderen, in 
het bijzonder speciale flora waaronder 
verschillende inheemse regionale soorten, 
verschillende geologische, historische en 
archeologische monumenten en in het 
bijzonder een zeer interessant vogelleven.

Het vogelleven

Dankzij de verscheidenheid aan 
microlandschappen die het ecosysteem 
van de regio Sagres herbergt – inclusief 
zeegebieden, bossen, struikgewassen, 
akkers, watergebieden –, is er een 
gevarieerde vogelstand met reeds 
meer dan 300 geregistreerde soorten. 
Hiertussen hebben de roofvogels een 
speciale plek. Elk jaar vliegen er tijdens 
de trek na de paringstijd (tussen augustus 
en november) ongeveer 5000 vogels van 
meer dan 30 soorten over dit gebied, 
waardoor dit schiereiland de voornaamste 
doorgang voor de trek in Portugal is. 
Het meest talrijk zijn de vale gier, de 
dwergarend, de buizerd, de sperwer en 
de slangenarend. Maar er zijn nog vele 
andere, zoals de slechtvalk, de aasgier, de 
zwarte wouw en de grauwe kiekendief, 
evenals verschillende nationale en 
internationale zeldzaamheden zoals 
o.a. de keizerarend, de steenarend, de 
monniksgier en de schreeuwarend. 
Naast de roofvogels is Sagres ook heel 
interessant voor het observeren van 
zeevogels (Route 10) en steppevogels. 
Binnen deze groep benadrukken 
we de kleine trap, de duinpieper, de 
kortteenleeuwerik en de theklaleeuwerik. 
Sagres herbergt verder de enige kolonie 
alpenklauwen ten zuiden van het 
Airegebergte en het  Candeeirosgebergte. 
De rotsachtige kust maakt het daarnaast 
nog mogelijk om de oeverpieper en de 
paarse strandloper te zien.

Zwarte wouw (Milvus migrans)



120

Naam

Schiereiland van Sagres

Code: VB1
Coördinaten: 37º2’56,16’’N 8º58’0,35’’W
Gemeente: Vila do Bispo

Beschrijving: kusthoogvlakte, 
gekenmerkt door rotswanden langs 
de kust, onderbroken door kleine 
zandstrandjes en omringd door 
uitgestrekte graanakkers, groepjes 
pijnbomen en dicht struikgewas. De 
regio herbergt verder nog een aantal 
watergebieden langs de kust, zoals het 
meer van Martinhal en het meer van 
Budens of Boca do Rio.
Routebeschrijving: volg de Via do 
Infante (A 22) tot aan Lagos en volg 

daarna de EN 125 tot aan Vila do Bispo en 
Sagres. Volg vanaf deze plek, met kleine 
uitstapjes in de auto, op de EN 268 tot 
aan Cabo de S. Vicente en andere plekken 
in de nabije omgeving.
Route: bezoek in de plaats Sagres de 
haven van Baleeira, het naastgelegen 
strand, de pier en de Ponta da Atalaia. Ga 
verder naar Cabo de S. Vicente. Bezoek 
Vale Santo en Monte da Cabranosa, het 
meer van Marinhal en het laagveen van 
Budens.
Wanneer bezoeken: hete hele jaar door 
bahalve in de zomer.
Duur van het bezoek: 1 dag.

Vale gier (Gyps fulvus)
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Interessantste soorten

Kuifaalscholver (Phalacrocorax aristotelis)

Zwarte ooievaar (Ciconia nigra)

Vale gier (Gyps fulvus)

Aasgier (Neophron percnopterus)

Dwergarend (Aquila pennata)

Slangenarend (Circaetus gallicus)

Keizerarend (Aquila adalberti)

Rode wouw (Milvus milvus)

Zwarte wouw (Milvus migrans)

Wespendief (Pernis apivorus)

Eleonora’s valk (Falco eleonorae)

Slechtvalk (Falco peregrinus)

Kleine trap (Tetrax tetrax)

Morinelplevier (Charadrius morinellus)

Alpengierzwaluw (Apus melba)

Alpenheggenmus (Prunella collaris)

Duinpieper (Anthus campestris)

Grote pieper (Anthus richardii)

Brilgrasmus (Sylvia conspicillata)

Provençaalse grasmus (Sylvia undata)

Beflijster (Turdus torquatus)

Blauwe rotslijster (Monticola solitarius)

Alpenkraai (Pyrrhocorax pyrrhocorax)

Tijd van het jaar

het hele jaar door

herfst

herfst

herfst

herfst

herfst

herfst

herfst

het hele jaar door

het hele jaar door

herfst

het hele jaar door

het hele jaar door

herfst

zomer en herfst

winter

lente, zomer en herfst

winter

lente, zomer en herfst

het hele jaar door

herfst en winter

het hele jaar door

het hele jaar door



Route 

Schiereiland van 
Sagres

Cabo de S. Vicente 
Vale Santo
Monte da Cabranosa 
Haven van Baleeira 
Meer van Martinhal 
Aanbevolen route

A 
B
C
D
E

A

D

E

B

C

Kleine trap (Tetrax tetrax)122

Bewegwijzering en ondersteuning: 
binnenkort wordt er in deze regio een 
reeks richtingaanwijzers en borden voor 
het vogelen geïnstalleerd.
Bijzonderheden: het beste gebied 
in de Algarve en op het Portugese 
vasteland om roofvogels te bekijken, 
in het bijzonder tijdens de trek in de 
herfst, tussen september en november. 
Gedurende deze periode vliegen er 
ruim 5000 vogels over deze regio. Alle 
soorten roofvogels die in Portugal 
voorkomen, inclusief enkele zeldzame 
soorten, kunnen elk jaar in deze periode 
in Sagres gespot worden. In de herfst 
is het mogelijk om op een enkele dag 
meer dan honderd soorten te zien. Zeer 
makkelijk toegankelijke zone.

Andere interessante plekken in de 
nabije omgeving: ten westen van 
Vila do Bispo, op de weg naar het 
strand van Castelejo, ligt een dicht 
pijnbomenbos – de Bosrand van Vila 
do Bispo – met een bewegwijzerd 
wandelpad en informatieborden. Op deze 
plek is een klein meer dat verschillende 
boszangvogels aantrekt. Ten oosten van 
Sagres, in de buurt van Budens, ligt er 
aan de kust een watergebied – Boca 
do Rio of laagveen van Budens – met 
uitgestrekte rietkragen, waterwegen en 
weidegronden.
Opmerkingen: de aangegeven route 
dient ‘s ochtends vroeg aangevangen te 
worden, zeker om zee- en watervogels te 
spotten. De wind waait hier gewoonlijk 
stevig.



Route 

Schiereiland van 
Sagres

Cabo de S. Vicente 
Vale Santo
Monte da Cabranosa 
Haven van Baleeira 
Meer van Martinhal 
Aanbevolen route

A 
B
C
D
E

A

D

E

B

C
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8. Serra de 
Monchique
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8.

Serra de Monchique
Beschermingsstatus
Gebied van belang voor de instandhouding van het Monchiquegebergte, Vogelrichtlijngebied in 
het kader van het Natura 2000-netwerk.

Route 

Fóia

Route 

Picota

Route 

Caldas de 
Monchique

 A

Picota

 B

 C

 A

 B

 C
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Beschrijving

Het Monchiquegebergte vormt het 
hoogste punt van de Algarve, met 
een hoogte van 905 meter. Door het 
specifieke klimaat van deze locatie en de 
bijzondere geologie is deze bergketen 
een zeer speciale plek, een reden 
waarom deze opgenomen is in het 
Europese netwerk voor hotspots forests. 
De kurkeiken- en eucalyptusbossen 
beslaan een groot deel van de regio, 
doorspekt met kleine moestuinen in 
de buurt van verschillende dorpen. Het 
reliëf is vrij bochtig, met talrijke valleien 
en diepe afgronden, vele waterwegen 
met oevergebieden begroeid met essen, 
wilgen en elzen. Deze bergachtige regio 
valt op door de hoeveelheid water, wat 
resulteert in gevarieerdere, groene, dichte 
bossen, waar eiken, kastanjebomen, 
hoge aardbeibomen, de zeldzame hulst, 
rododendron, etc. gevonden kunnen 
worden. Vanaf 800 meter is de begroeiing 
voornamelijk struikachtig, met talrijke 
rotsontsluitingen. De natuurlijke rijkdom 
van het gebergte zien we vooral terug in 
de bloemen en de geologie, maar ook in 
de bijbehorende fauna, met bijzondere 
nadruk op de grote adelaars, zoals de 
havikarend.

Het vogelleven

Het belang van het Monchiquegebergte 
voor het vogelleven is duidelijk te 
zien aan de recente aanwezigheid van 
grote adelaars, zoals de steenarend 
– die hier tot halverwege de jaren 
negentig gebroed heeft en in de 
herfst nog steeds regelmatig gezien 
kan worden – en de havikarend, wiens 
populatie vandaag de dag een van de 
belangrijkste in Portugal is. Hiernaast 
herbergt Monchique ook nog een 
belangrijke populatie slangenarenden, 
evenals de oehoe. De dichte bossen en 
rotsontsluitingen trekken veel andere 
vogels aan, in het bijzonder zangvogels, 
zoals o.a. de cirlgors, de grijze gors, de 
blauwe rotslijster, de Iberische tjiftjaf, 
de Provençaalse grasmus, de draaihals. 
De steile rotsen op de toppen van Fóia 
en Picota zien in de winter regelmatig 
alpenheggenmussen voorbijkomen en 
tijdens de trek de rode rotslijster, die veel 
zeldzamer is.

Kurkeik (Quercus suber)
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Naam

Serra de Monchique

Code: MC1
Coördinaten: 37º18’56,61’’N 8º35’32,73’’W
Gemeente: Monchique

Beschrijving: bergachtig gebied 
met veel hellingen, bergpieken en 
afgronden, talrijke waterwegen en dichte 
bossen langs de rivieren. Kurkeiken- 
en eucalyptusbossen kenmerken het 
landschap. Rotsontsluitingen op de 
belangrijkste toppen, Fóia en Picota, met 
nefelien syeniet, een granietsoort die 
typisch is voor Monchique.
Routebeschrijving: volg de Via do 
Infante (A 22) tot vlak bij Portimão en 
neem de afslag “Portimão e Monchique”. 
Ga verder richting Monchique en volg de 
hoofdweg tot aan deze plaats.
Route: Monchique, Fóia, Picota, Caldas de 
Monchique.
Beste wandelperiode: lente en herfst
Duur van het bezoek: 3 à 4 uur

Interessantste soorten  

Havikarend (Aquila fasciata)

Slangenarend (Circaetus gallicus)

Vale gier (Gyps fulvus)

Provençaalse grasmus (Sylvia undata)

Iberische tjiftjaf (Phylloscopus ibericus)

Goudhaan (Regulus ignicapillus)

Beflijster (Turdus torquatus)

Cirlgors (Emberiza cirlus)

Grijze gors (Emberiza cia)

Tijd van het jaar

het hele jaar door

lente en herfst

herfst

het hele jaar door

lente

winter

winter

het hele jaar door

het hele jaar door

Grijze gors (Emberiza cia)
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Bewegwijzering en ondersteuning: geen.
Bijzonderheden: gemakkelijk 
toegankelijk gebied, hoewel het 
veraf ligt en de wegen kronkelig zijn. 
Zowel op Fóia als Picota kan men 
genieten van uitstekende vergezichten 
over het omringende gebergte. 
Rondom Monchique liggen dichte 
kurkeikenbossen die zeer rijk aan 
bosvogels zijn. Op de rotsachtige 
massieven van Fóia komen in de 
herfst en winter regelmatig minder 
vaak voorkomende vogels voor, zoals 
de alpenheggenmus en zelfs de rode 
rotslijster.

Andere interessante locaties in de 
nabije omgeving: de monding van de 
rivier Amoreira in Aljezur voor het spotten 
van steltlopers en reigers.
Opmerkingen: een klimaat dat vanwege 
de hoogte nog wel eens instabiel 
en slecht kan zijn, met bewolking 
en regen. Wees voorbereid op deze 
weersomstandigheden. Een bezoek ‘s 
ochtends vroeg is aan te raden.

Provençaalse grasmus (Sylvia undata)



Route

Serra de Monchique

Fóia
Picota
Caldas de Monchique 
Aanbevolen route

A
B
C

 

A

C

B
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Route

Serra de Monchique

Fóia
Picota
Caldas de Monchique 
Aanbevolen route

A
B
C

 

A

C

B
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9. Serra do 
Caldeirão
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9.

Serra do Caldeirão 
Beschermingsstatus
Gebied van belang voor de instandhouding van het Caldeirãogebergte en Vogelrichtlijngebied 
opgenomen in het Natura 2000-netwerk.

Route 

Fonte da Benémola

Route 

Rocha da Pena

Route 

Barranco do Velho 
naar Parizes

 A

 B

 C  D

 A

 B

 C

 C  D



135

Beschrijving

Het bergachtige massief van de 
Caldeirão strekt zich uit van de Algarve 
tot aan de Baixo Alentejo en beslaat 
een groot gebied. Het reliëf wordt 
gekenmerkt door verschillende pieken 
en glooiende valleien, waar een aantal 
van de belangrijkste rivieren van de regio 
ontspringen, zoals de Vascão, Odeleite 
en de Algibre. De begroeiing bestaat 
voornamelijk uit zonneroosjesachtigen 
en kurkeikenbossen. Op de op het 
noorden gerichte hellingen - de 
bergkammen - is de begroeiing dichter 
en gevarieerder door de grotere 
aanwezigheid van struiken zoals de 
aardbeiboom, dophei, rozemarijn, etc. 
De menselijke aanwezigheid is zichtbaar 
door de verschillende dorpen die over 
de bergen verspreid liggen. Rondom de 
dorpen kan men nog kleine moestuinen 
vinden, evenals schaapskooien en 
bijenkorven. Maar dit gebied dankt zijn 
bijzondere waarde voornamelijk aan de 
kurkeikenbossen. Behalve de belangrijke 
economische activiteit die hiermee 
gepaard gaat - de productie van kurk -, 
vormen de kurkeikenbossen, vroeger 
afgewisseld met gewone eiken, een 
prachtig landschap, waar grote aantallen 
soorten bosdieren leven, waaronder 
zeldzame zoogdieren zoals de Iberische 
lynx of de wilde kat, en ook veel vogels.

Het vogelleven

De Caldeirão vertegenwoordigt een rijke 
gemeenschap van bosvogels en wordt 
gekenmerkt door de aanwezigheid 
van meer dan 150 soorten, waaronder 
verschillende roofvogels zoals de 
havikarend, de slangenarend, de havik 
en de oehoe, evenals verschillende 
zangvogels. Hieronder bevinden zich 
bijvoorbeeld de zwartkoprietzanger, de 
baardgrasmus, de Provençaalse grasmus, 
de draaihals, de gekraagde roodstaart, de 
blonde tapuit, de wielewaal of de bijeneter, 
die op verschillende plekken op deze 
bergketen nestelen. Tijdens de wintertrek 
kan men vaak gieren in deze regio zien, 
meestal in zwermen - die soms wel uit 
honderden vogels bestaan -, evenals 
verschillende overwinteraars, zoals de 
goudvink, de heggenmus of de beflijster.

Barranco do Velho
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Naam

Fonte da Benémola

Code: LL5
Coördinaten: 37º11’55,65’’N 8º0’15,85’’W
Gemeente: Loulé

Beschrijving: riviervallei, gelegen in een 
overgangszone tussen de Barrocal en 
de bergen. Permanente aanwezigheid 
van water dankzij het bestaan van 
verschillende bronnen en dammen. 
Dichte oeverbegroeiing met dicht 
bebladerde loofbomen, wilgen, biezen 
en verschillende traditionele moestuinen 
langs de oevers.
Routebeschrijving: neem vanuit Loulé 
de EN 2 richting Ameixial. Sla af richting 
Querença, rij door het dorp heen en volg 
daarna de borden naar Sítio Classificado 
da Fonte da Benémola.
Route: parkeer uw auto bij het 
begin van dit natuurgebied. Loop de 
bewegwijzerde, ringvormige wandelroute 

Interessantste soorten

Kleine bonte specht (Dendrocopos minor)

Draaihals (Jynx torquilla)

Oehoe (Bubo bubo)

Steenuil (Athene noctua)

Bijeneter (Merops apiaster)

Roodstuitzwaluw (Hirundo daurica)

Iberische tjiftjaf (Phylloscopus ibericus)

Orpheusspotvogel (Hippolais poliglotta)

Wielewaal (Orilus oriolus)

Blauwe rotslijster (Monticola solitarius)

Kuifmees (Parus cristatus)

Tijd van het jaar

het hele jaar door

lente en zomer

het hele jaar door

het hele jaar door

lente en zomer

lente en zomer

lente

lente

lente

het hele jaar door

het hele jaar door

die hier te vinden is. Houd pauzes tijdens 
de wandeling. 
Wanneer bezoeken: lente.
Duur van het bezoek: 2 à 3 uur.

Kuifmees (Parus cristatus)
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Bijeneter (Merops apiaster)

Bewegwijzering en ondersteuning: de 
wandelroute staat aangegeven en heeft 
informatieborden over de plaatselijke 
fauna en flora.
Bijzonderheden: een zeer aantrekkelijke, 
toegankelijke plek, die gemakkelijk te 
voet of met de fiets begaanbaar is. 
Verhoogde aanwezigheid van water- 
en bosvogels. Mogelijkheid om alle in 
Portugal bestaande spechtsoorten te 
observeren. Locatie waar regelmatig de 
oehoe te vinden is, die soms door zijn 
zang ontdekt kan worden.
Andere interessante locaties in de 
nabije omgeving: Rocha da Pena.

Opmerking: een bezoek ‘s ochtends 
vroeg is aan te raden, omdat de vogels 
dan actiever zijn. Een bezoek aan deze 
locatie vereist enige ervaring met het 
observeren en identificeren van vogels 
en, in het bijzonder, het bijbehorende 
gezang, want ze zijn vaak niet zichtbaar.

Roodstuitzwaluw (Hirundo daurica)



Route

Aanbevolen route
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Route

Aanbevolen route

Naam

Rocha da Pena

Code: LL6
Coördinaten: 37º15’1,25’’N 8º6’5,95’’W
Gemeente: Loulé

Beschrijving: rotsachtige hoogvlakte, 
gelegen tussen de Barrocal en het 
Caldeirãogebergte. Gekenmerkt door 
rotsachtige oppervlaktes, met grote 
blootgelegde rotshellingen en dicht 
mediterraan struikgewas op de toppen. 
Aan de zuidkant kan men genieten van 
onbevloeide boomgaarden, hoofdzakelijk 
met johannesbroodbomen, en aan de 
noordkant van kurkeikenbossen, akkers en 
weiden.
Routebeschrijving: neem vanuit Loulé 
de EN 525 richting Salir. Ga vervolgens 
richting Alte en sla na 4 km u rechts af 
richting Rocha da Pena.
Route: aan de voet van dit rotsachtige 
massief is er een café, waar de 

Interessantste soorten

Havikarend (Aquila fasciata)

Slangenarend (Circaetus gallicus)

Vale gier (Gyos fulvus)

Oehoe (Bubo bubo)

Vale gierzwaluw (Apus pallidus)

Blauwe rotslijster (Monticola solitarius)

Provençaalse grasmus (Sylvia undata)

Tijd van het jaar

het hele jaar door

lente

herfst

winter

lente en zomer

het hele jaar door

het hele jaar door

Bewegwijzering en ondersteuning: de 
wandelroute staat aangegeven en heeft 
informatieborden over de plaatselijke 
fauna en flora.
Bijzonderheden: hooggelegen 
rotsachtig gebied met uitstekend 
uitzicht over het Caldeirãogebergte. 
Interessante plek om te bezoeken tijdens 
de herfsttrek, vanwege het regelmatig 

overvliegen van gieren en andere 
roofvogels, zoals de slangenarend, en 
andere vogels zoals de alpengierzwaluw.
Andere interessante locaties in de 
nabije omgeving: Serra do Caldeirão 
(Caldeirãogebergte).
Opmerking: een bezoek ‘s ochtends 
vroeg is aan te raden, omdat de vogels 
dan actiever zijn.

ringvormige wandelroute begint. Deze 
beslaat de volledige hoogvlakte en maakt 
een goede observatie van deze plek en 
het omliggende landschap mogelijk.
Wanneer bezoeken: herfst en winter.
Duur van het bezoek: 2 uur.

Blauwe rotslijster (Monticola solitarius)
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Rocha da Pena
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Naam

Barranco do Velho naar Parizes

Code: LL6 / SB1
Coördinaten: 37º14’13,02’’N  
7º56’14,96’’W (Barranco do Velho)
en 37º14’51,91’’N 7º51’9,51’’W (Parizes)
Gemeenten: Loulé en S. Brás de Alportel

Beschrijving: bergachtig gebied 
met dichte kurkeikenbossen en 
struikgewassen zoals de aardbeiboom, 
heideplanten en cistusroos. De menselijke 
aanwezigheid is beperkt tot kleine, 
afgelegen dorpjes in de bergen, waar 
men enige landbouw beoefent om 
zichzelf te onderhouden.
Routebeschrijving: neem vanuit Loulé 
de EN 124 richting Ameixial. Ga verder 
richting Barranco do Velho en stop in dit 

dorp. Keer daarna terug naar de nationale 
weg en ga verder richting S. Brás de 
Alportel. Sla meteen na de kruising links 
af in de richting van het dorp Javali en 
Parizes.
Route: her dorp Barranco do Velho: Fonte 
Férrea, gebied rondom de kerk en een 
vergezicht bij het waterreservoir. Het 
dorp Parizes: route rondom het dorp 
en langs de traditionele moestuinen. 
Uitkijkpunten bij Cabeça do Velho en 
Ameixerinhas.
Beste wandelperiode: lente en herfst.
Duur van het bezoek: 2 à 3 uur.

Slangenarend (Circaetus gallicus)
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Interessantste soorten 

Havikarend (Aquila fasciata)

Slangenarend (Circaetus gallicus)

Havik (Accipiter gentilis)

Groene specht (Picus viridis)

Blauwe rotslijster (Monticola solitarius)

Provençaalse grasmus (Sylvia undata)

Baardgrasmus (Sylvia cantillans)

Zwartkoprietzanger (Sylvia hortensis)

Gekraagde roodstaart (Phoenicurus phoenicurus)

Blonde tapuit (Oenanthe hispanica)

Wielewaal (Oriolus oriolus)

Grijze gors (Emberiza cia)

Tijd van het jaar

het hele jaar door

lente

herfst

het hele jaar door

het hele jaar door

het hele jaar door

het hele jaar door

lente

lente

lente

lente en zomer

het hele jaar door

Bewegwijzering en ondersteuning: 
de wandelroutes staan aangegeven 
en hebben informatieborden over de 
plaatselijke fauna en flora.
Bijzonderheden: een zeer interessante 
plek voor het observeren van trekkende 
zangvogels tijdens de lente, zoals de 
baardgrasmus, de gekraagde roodstaart 
en de blonde tapuit. Gebied waar de 
havikarend relatief gemakkelijk gespot 
kan worden. In de buurt van de dorpen is 
het erg makkelijk om de roodstuitzwaluw 
en de blauwe rotslijster te zien, aangezien 
zij in oude en verlaten huizen nestelen.

Andere interessante locaties in de 
nabije omgeving: Ameixial en Ribeira do 
Vascão (beek).
Opmerkingen: een bezoek ‘s ochtends 
vroeg is aan te raden, omdat de vogels 
dan actiever zijn. Een bezoek aan dit 
gebied vereist het maken van korte 
wandeltochten om de verschillende 
locaties te bereiken.
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Barranco do Velho naar Parizes
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Barranco do Velho naar Parizes
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10. Kust van de   
Algarve-Zeeroutes
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10.

Kust van de Algarve 
Zeeroutes

Route

Fuseta

Route

Portimão

Route

Sagres

 A

 B

 C

 C

 B
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Beschrijving

Het kustgebied van de Algarve vertoont 
samen met het belendende zeegebied 
aanzienlijk gevarieerde vormen en 
reliëfs die een gediversificeerde fauna 
en flora herbergen. Langs de hele regio 
bestaat de oceaanbodem uit een smal, 
ondiep continentaal plat, behalve op de 
plaatsen waar onderzeese morfologische 
verstoringen – canyons of slenken – 
voorkomen, zoals in Faro, Portimão en S. 
Vicente, die ettelijke honderden meters 
diep zijn. Aan de randen van deze 
formaties en in het bijzonder aan de rand 
van het continentaal plat verplaatsen 
de oceaanstromingen afzettingen en 
organisch materiaal, hetgeen ontelbare 
diersoorten aantrekt, zoals zeevogels en 
dolfijnen, die hier bijeenkomen om zich 
te voeden. 

Het vogelleven

De kust van de Algarve wordt tijdens 
de trek en in de winter door een groot 
aantal zeevogels bezocht. Tijdens deze 
periodes kunnen er hier meer dan 20 
soorten gespot worden, waaronder 
een aantal vrij zeldzame en bedreigde 
soorten zoals de vale pijlstormvogel, 
de grote pijlstormvogel, de jager of de 
papegaaiduiker. Onder de gewonere 
soorten zijn de Scopoli’s pijlstormvogel 
en de Jan-van-gent in de grootste 
aantallen aanwezig, waarbij de laatste 
met wel duizenden. Ze kunnen met 
enige moeite vanaf het land gespot 
worden of op speciale boottochten 
die contact van zeer dichtbij mogelijk 
maken. In voedingsgebieden en in de 
buurt van vissersboten op volle zee zijn 
deze vogels in behoorlijk grote aantallen 
aanwezig, wat bijzonder aantrekkelijk is 
voor mensen die graag vogels spotten en 
fotograferen.

Grote pijlstormvogel (Puffinus gravis)
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Zeeroutes 

Er bestaan verschillende plekken 
langs de kust van de Algarve waar 
het observeren van zeevogels om 
natuurlijke en logistieke redenen 
behoorlijk interessant en lonend is. De 
aanwezigheid van bijzondere onderzeese 
formaties of bedrijven die gespecialiseerd 
zijn in boottochten voor deze activiteit, 
zijn een paar van deze aspecten. Hoewel 
deze soorten over het algemeen langs 
de hele kust gespot kunnen worden, 
presenteren wij de interessantste 
plekken en de plekken met een groter 
gespecialiseerd aanbod van tochtjes op 
volle zee om deze vogels te spotten en 
te fotograferen.

Beschrijving: op deze plekken zijn de 
aanwezigheid van onderzeese canyons 
of kunstmatige structuren, zoals de 
tonijnverwerkingsplaatsen langs de Ria 
Formosa, aanleiding voor de duidelijke 
en overvloedige aanwezigheid van 
zeevogels. Anderzijds is in Sagres het 
contact met de westkust de reden voor 
een grotere aanwezigheid van deze 
vogels, in het bijzonder tijdens de trek na 
de paringstijd, op weg van het noorden 
naar het zuiden, aangezien deze plaats 
op hun route ligt.
Wanneer bezoeken: zomer, herfst en 
winter.
Duur van het bezoek: tussen 2 à 5 uur 
(afhankelijk van de locatie).

Het spotten en fotograferen van zeevogels
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Grote pijlstormvogel (Puffinus gravis)

Vale pijlstormvogel (Puffinus mauretanicus)

Grauwe pijlstormvogel (Puffinus griseus)

Wilsons pijlstormvogeltje (Oceanites oceanicus)

Stormvogeltje (Hydrobates pelagicus)

Vaal stormvogeltje (Oceanodroma leucorhoa)

Middelste jager (Stercorarius pomarinus)

Kleinste jager (Stercorarius longicaudus)

Kleine jager (Stercorarius parasiticus)

Grote jager (Stercorarius skua)

Alk (Alca torda)

Papegaaiduiker (Fratercula arctica)

Adouins meeuw (Larus audouinii)

Visdief (Sterna hirundo)

Noordse stern (Sterna paradisaea)

Rosse franjepoot (Phalaropus fulicarius)

Tijd van het jaar

zomer en herfst

het hele jaar door

zomer en herfst

zomer en herfst

zomer, herfst en winter

winter

herfst

herfst

herfst en winter

lente, herfst en winter

winter

winter

het hele jaar door

herfst

herfst

herfst

Vale pijlstormvogel (Puffinus mauretanicus)
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Kuhls pijlstormvogel (Calonectris diomedea)



Bijzonderheden: een bezoek op volle 
zee voor het observeren van zeevogels 
is afhankelijk van een goede deining. 
Het kan echt zeer lonend zijn, omdat 
de vogels heel dicht bij de boot gespot 
kunnen worden. Het is daarom erg 
interessant voor fotografie. De beste 
seizoenen voor boottochten zijn de 
zomer en de herfst ( juni t/m november). 
In de winter is het door de deining 
van de zee niet gemakkelijk om een 
boottocht te maken.

Opmerkingen: als er vissersboten 
op volle zee zijn, kunnen er erg veel 
zeevogels in de buurt zijn, vooral 
wanneer de vis binnengehaald of 
geprepareerd wordt. Een bezoek dient 
‘s ochtends vroeg plaats te vinden. 
Na slecht weer kunnen deze vogels 
ook goed vanaf het vasteland worden 
gespot.
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Spotten van zeevogels



Systematische lijst van 
vogelsoorten die in de 
Algarve voorkomen

Graszanger (Cisticola juncidis)
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Systematische lijst van 
vogelsoorten die in 
de Algarve voorkomen
Fenologie (Fen):
Trek - Trekvogel
Stand - Standvogel
Overw - Overwinteraar
Zomer - Zomervogel (broed- en trekvogel)

Abondantie (Abond.)
Inc - incidenteel (< 5 registraties in de afgelopen 
5 jaar)
Z - zeldzaam (< 5 registraties per jaar)
Veelv(-) - niet veelvuldig
Veelv - veelvuldig
Veelv(+) - zeer veelvuldig

Gebieden:
1. Baixo Guadiana
2. Moerasgebied van Castro Marim
3. Ria Formosa
4. Kustmeren
5. Meer van Salgados
6. Estuarium van de Arade en Ria de Alvor
7. Schiereiland van Sagres
8. Serra de Monchique
9. Serra do Caldeirão
10. Kust van de Algarve 

Hop (Upupa epops)
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Waargenomen soort

Merops apiaster

Vanellus gregarius

Botaurus stellaris

Accipiter gentilis

Otis tarda

Aegypius monachus

Vanellus vanellus

Aquila pomarina

Abelharuco

Abibe-sociável

Abetouro

Açor 

Abetarda

Abutre-preto

Abibe

Águia da Pomerânia

Bijeneter

Steppekievit

Roerdomp

Havik

Trap

Monniksgier

Kievit

Schreeuwarend

Zomer

-

-

Stand

-

Trek

Overw

-

Veelv

Inc

Inc

Veelv

Inc

Z

Veelv

Inc

alle

3,5

3,4

7,9

7

7

2,3,4,5,6

Aquila fasciata

Buteo buteo

Aquila pennata

Aquila clanga

Circus pygargus

Aquila adalberti

Circaetus gallicus

Pandion haliaetus

Águia de Bonelli

Águia-d’asa-redonda

Águia-calçada

Águia-malhada

Águia-caçadeira

Águia-imperial

Águia-cobreira

Águia-pesqueira

Havikarend

Buizerd

Dwergarend

Bastaardarend

Grauwe kiekendief

Keizerarend

Slangenarend

Visarend

Stand

Stand

Trek

-

Zomer

Trek

Zomer

Overw

 Veelv-

Veelv

Veelv

Inc

Veelv

Z

Veelv

Veelv

7,8,9

7,8,9

3,7

7

2

7

7,8,9

Aquila chrysaetos

Burhinus oedicnemus 

Uria aalge

Recurvirostra avosetta 

Circus aeruginosus

Morus bassanus 

Catharacta skua

Falco biarmicus 

Águia-real

Alcaravão              

Airo

Alfaiate  

Águia-sapeira

Alcatraz  

Alcaide

Alfaneque  

Steenarend

Griel  

 Zeekoet

Kluut  

Bruine kiekendief

Jan-van-gent  

Zeearend  

Lannervalk  

Trek

Stand 

-

Stand 

Stand

Trek 

Trek  

- 

Z

Veelv 

Inc

Veelv 

Veelv

Veelv 

Veelv

Inc 

7,9

2,3,7

10

2,3,5 

2,3,4,5,6

10

10

Hydrobates pelagicus 

Riparia riparia  

Motacilla alba  

Ptyonoprogne rupestris 

Motacilla flava  

Hirundo rustica 

Motacilla cinerea 

Hirundo daurica 

Alma-de-mestre 

Andorinha-das-barreiras 

Alvéola-branca 

Andorinha-das-rochas 

Alvéola-amarela 

Andorinha-das-chaminés 

Alvéola-cinzenta 

Andorinha-dáurica 

Stormvogeltje  

Oeverzwaluw  

Witte kwikstaart 

Rotszwaluw  

Gele kwikstaart 

Boerenzwaluw 

Grote gele kwikstaart 

Roodstuitzwaluw 

Trek 

Zomer 

Stand 

Stand 

Zomer 

Zomer 

Stand 

Zomer 

 

Veelv 

Veelv 

Veelv 

Veelv 

Veelv 

Veelv 

Veelv 

10

2,3,4,5,6

alle

1,5,7

2,3,4,5,6 

alle

1,8,9 

Delichon urbica 

Apus apus  

Charadrius alexandrinus 

Apus pallidus  

Anas acuta  

Charadrius dubius 

Apus caffer  

Apus melba   

Charadrius hiaticula 

Apus affinis  

Coccothraustes coccothraustes 

Charadrius morinellus 

Andorinha-dos-beirais 

Andorinhão-preto 

Borrelho-de-coleira-interrompida 

Andorinhão-pálido 

Arrabio  

Borrelho-pequeno-de-coleira 

Andorinhão-cafre 

Andorinhão-real 

Borrelho-grande-de-coleira 

Andorinhão-pequeno 

Bico-grossudo  

Borrelho-ruivo       

Huiszwaluw  

Gierzwaluw  

Strandplevier  

Vale gierzwaluw 

Pijlstaart  

Kleine plevier  

Kaffergierzwaluw 

Alpengierzwaluw 

Bontbekplevier 

Huisgierzwaluw 

Appelvink  

Morinelplevier  

Zomer 

Zomer 

Stand 

Zomer 

Overw 

Zomer 

Zomer 

Zomer 

Overw 

- 

Stand 

Trek 

Veelv 

Veelv 

Veelv 

Veelv 

Veelv 

Veelv 

Veelv- 

Veelv 

Veelv+ 

Inc 

Veelv 

Z 

alle

alle

2,3,4,5,6

alle

2,3,4,5

1

1

5,6,7,9

2,3,4,5,6

5

 7

7

2,3,6,7

8,9

1,8

7

Wetenschappelijke naam Portugese naam Nederlandse naam Fen Abond Gebied
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Waargenomen soort

Neophron percnopterus 

Pernis apivorus                        

Bubo bubo  

Porphyrio porphyrio 

Asio otus  

Calonectris diomedea 

Buteo rufinus  

Calandrella rufescens 

Britango  

Bútio-vespeiro  

Bufo-real  

Caimão  

Bufo-pequeno 

Cagarra  

Buteo-mourisco 

Calhadrinha-das-marismas 

Aasgier  

Wespendief  

Oehoe  

Purperkoet  

Ransuil  

Kuhls pijlstormvogel 

Arendbuizerd  

Kleine kortteenleeuwerik 

Trek 

Trek 

Stand 

Stand 

Trek 

Trek 

- 

Stand 

Veelv- 

Veelv- 

Veelv 

Veelv 

Veelv- 

Veelv 

Inc 

Veelv- 

7

7

8,9

3,4,5

7

10

7

Calandrella brachydactyla 

Saxicola rubetra 

Troglodytes troglodytes 

Aythya collaris  

Bubulcus ibis  

Oceanites oceanicus 

Saxicola torquata 

Ciconia ciconia  

Calhandrinha 

Cartaxo-nortenho 

Carriça  

Caturro 

Carraceiro  

Casquilho  

Cartaxo  

Cegonha-branca 

Kortteenleeuwerik 

Paapje  

Winterkoning  

Alpenheggenmus 

Koereiger  

Wilsons stormvogeltje 

Roodborsttapuit 

Ooievaar  

Zomer 

Trek 

Stand 

- 

Stand 

Trek 

Stand 

Stand 

Veelv 

Veelv 

Veelv 

Inc 

Veelv+ 

 

Veelv 

Veelv+ 

5,7

alle

1,8,9

4,5

alle

10

alle

Ciconia nigra  

Cyanopica cooki 

Parus cristatus  

Oenanthe oenanthe 

Parus caeruleus 

Oenanthe hispanica 

Parus major  

Sterna albifrons 

Cegonha-preta 

Charneco  

Chapim-de-poupa 

Chasco-cinzento 

Chapim-azul  

Chasco-castanho 

Chapim-real  

Chilreta  

Zwarte ooievaar 

Blauwe ekster  

Kuifmees  

Tapuit  

Pimpelmees  

Blonde tapuit  

Koolmees  

Dwergstern  

Trek 

Stand 

Stand 

Trek 

Stand 

Zomer 

Stand 

Zomer 

Z 

Veelv 

Veelv 

Veelv 

Veelv 

Veelv 

Veelv 

Veelv 

7

1,3,4,8,9

4,8,9

alle

3,4,6,8,9

1,8

alle

Emberiza cia  

Coturnix coturnix 

Locustella luscinioides 

Platalea leucorodia 

Locustella naevia  

Crex crex  

Cygnus olor  

Philomachus pugnax 

Cia  

Codorniz  

Cigarrinha-ruiva 

Colhereiro  

Cigarrinha-malhada 

Codornizão  

Cisne  

Combatente  

Grijze gors  

Kwartel  

Snor  

Lepelaar  

Sprinkhaanzanger 

Kwartelkoning 

Knobbelzwaan 

Kemphaan  

Stand 

Stand 

Zomer 

Stand 

Trek 

- 

- 

Trek  

Veelv 

Veelv 

Z 

Veelv 

Veelv- 

Inc 

Inc 

Veelv 

1,8,9

1,2,5,7

3

2,3,4,5,6

3,4

7

Cursorius cursor 

Corvus corax  

Galerida theklae 

Strix aluco  

Galerida cristata 

Clamator glandarius 

Tyto alba  

Phalacrocorax carbo 

Cuculus canorus 

Asio flammeus  

Lullula arborea  

Pyrrhula pyrrhula 

Corredor  

Corvo  

Cotovia-escura 

Coruja-do-mato 

Cotovia-de-poupa 

Cuco-rabilongo 

Coruja-das-torres 

Corvo-marinho 

Cuco  

Coruja-do-nabal 

Cotovia-dos-bosques 

Dom-fafe  

Renvogel  

Raaf  

Theklaleeuwerik 

Bosuil  

Kuifleeuwerik  

Kuifkoekoek  

Kerkuil  

Aalscholver  

Koekoek  

Velduil  

Boomleeuwerik 

Goudvink  

- 

Stand 

Stand 

Stand 

Stand 

Zomer 

Stand 

Overw 

Zomer 

Trek 

Stand 

Overw 

Inc 

Veelv- 

Veelv 

Veelv 

Veelv 

Veelv- 

Veelv 

Veelv+ 

Veelv 

Veelv- 

Veelv 

Veelv- 

3  

7,8

1,2,7,8,9

8,9  

alle

2

3,4,7 

2,3,4,5,6

alle

5,7

2

2,3,4,5,6

alle

2,3,4,5,6 

1,2,7,8,9

8,9
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Waargenomen soort

Emberiza cirlus  

Sturnus unicolor 

Falco columbarius 

Regulus ignicapilla 

Emberiza schoeniclus 

Regulus regulus 

Sturnus vulgaris 

Phalaropus lobatus  

Escrevedeira-de-garganta-preta 

Estorninho-preto 

Esmerilhão  

Estrelinha-real  

Escrevedeira-dos-caniços 

Estrelinha-de-poupa 

Estorninho-malhado 

Falaropo-de-bico-fino 

Cirlgors  

Zwarte spreeuw 

Smelleken  

Vuurgoudhaan 

Rietgors  

Goudhaan  

Spreeuw  

Grauwe franjepoot 

Stand 

Stand 

Trek 

Overw 

Overw 

Overw 

Overw 

- 

Veelv- 

Veelv 

Z 

Veelv 

Veelv- 

Z 

Veelv 

Inc 

8,9

alle

3,7

3,8,9

3,4,5

3,9

2,3,6,7

Phalaropus fulicarius 

Phylloscopus sibilatrix 

Falco eleonorae 

Acrocephalus schoenobaenus 

Falco vespertinus  

Phylloscopus bonelli 

Falco peregrinus 

Hippolais icterina 

Falaropo-de-bico-grosso 

Felosa-assobiadeira 

Falcão-de-rainha 

Felosa-dos-juncos 

Falcão-de-patas-vermelhas 

Felosa-de-papo-branco 

Falcão-peregrino 

Felosa-icterina  

Rosse franjepoot 

Fluiter  

Eleonora’s valk  

Rietzanger  

Boomvalk  

Bergfluiter  

Slechtvalk  

Spotvogel  

- 

- 

Trek 

Trek 

- 

Trek 

Stand 

- 

Inc 

Inc 

Z 

Veelv 

Inc 

Veelv- 

Veelv 

Inc 

2,3,7

7

7

2,3,4,5

7

3,7,8,9 

5,7

Phylloscopus inornatus 

Sylvia hortensis  

Hippolais polyglotta 

Phylloscopus ibericus 

Hippolais opaca 

Phylloscopus collybita 

Acrocephalus melanopogon 

Phylloscopus trochilus 

Felosa-listada  

Toutinegra-real 

Felosa-poliglota 

Felosinha-ibérica 

Felosa-pálida  

Felosinha  

Felosa-real 

Felosinha-musical 

Bladkoning  

Orpheusgrasmus 

Orpheusspotvogel 

Iberische tjiftjaf 

Vale spotvogel 

Tjiftjaf  

Zwartkoprietzanger 

Fitis  

- 

Zomer 

Zomer 

Zomer 

- 

Overw 

- 

Trek 

Inc 

Veelv- 

Veelv 

Veelv 

Inc 

Veelv 

Inc 

Veelv 

7,8

8

1,3,8,9

8,9

1,7

alle

3

Prunella modularis 

Falco naumanni 

Phoenicopterus ruber 

Porzana parva   

Prunella collaris  

Porzana porzana 

Phoenicopterus minor 

Porzana pusilla  

Ferreirinha  

Francelho-das-torres 

Flamingo  

Franga-d’água-bastarda 

Ferreirinha-alpina 

Franga-d’água  

Flamingo-anão 

Franga-d’água-pequena 

Heggenmus  

Kleine torenvalk 

Rode flamingo 

Kleine waterhoen 

Alpenheggenmus 

Porseleinhoen  

Kleine flamingo 

Purperkoet  

Overw 

Trek 

Overw 

- 

Overw 

Trek 

- 

- 

Veelv 

Veelv- 

Veelv+ 

Inc 

Z 

Z 

Inc 

Inc 

8,9 

1,7

2,3,4,5,6

3

7

3,5

2

Rallus aquaticus 

Limosa lapponica 

Sterna paradisaea 

Cisticola juncidis 

Chlidonias leucopterus 

Chlidonias niger 

Anas strepera  

Garrulus glandarius 

Chlidonias hybridus 

Puffinus puffinus 

Sterna hirundo  

Larus fuscus  

Frango-d’água 

Fuselo  

Gaivina do ártico 

Fuinha-dos-juncos 

Gaivina-d’asa-branca 

Gaivina-preta  

Frisada  

Gaio  

Gaivina-dos-pauis 

Fura-bucho-do-Atlântico 

Gaivina  

Gaivota d`asa-escura 

Waterral  

Rosse grutto  

Noordse stern  

Graszanger  

Witvleugelstern 

Zwarte stern  

Krakeend  

Gaai  

Witwangstern  

Noordse pijlstormvogel 

Visdief  

Mantelmeeuw 

Stand 

Trek/O 

Trek 

Stand 

- 

Trek 

Stand 

Stand 

Trek 

Trek 

Trek 

Stand 

Veelv 

Veelv 

Z 

Veelv 

Inc 

Veelv 

Veelv+ 

Veelv 

Veelv- 

 

Veelv+ 

Veelv 

2,3,4,5,6

2,3,6

10

alle

3,5

2,3,4,5,6

2,3,4,5,6

1,3,4,8,9

5

10

2,3

alle 

7 

3

2,3,5

2,3,4,5,6
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Waargenomen soort

Larus philadelphia 

Larus audouinii 

Larus glaucoides 

Larus delawarensis 

Larus sabini 

Larus genei  

Larus canus  

Larus melanocephalus 

Gaivota de Bonaparte 

Gaivota-de-Audouin 

Gaivota-branca 

Gaivota-de-bico-riscado 

Gaivota de Sabine 

Gaivota-de-bico-fino 

Gaivota-comum 

Gaivota-de-cabeça-preta 

Kleine kokmeeuw 

Adouins meeuw 

Kleine burgemeester 

Ringsnavelmeeuw 

Vorkstaartmeeuw 

Dunbekmeeuw 

Stormmeeuw  

Zwartkopmeeuw 

- 

Stand 

- 

- 

Trek 

Trek/O 

Overw 

Trek/Ow 

Inc 

Veelv 

Inc 

Inc 

Z 

Veelv- 

Veelv- 

Veelv 

3

2,3,5

6,7

3,5,6

10

2,3

3,6

Larus michahellis 

Larus argentatus 

Larus marinus  

Fulica atra  

Larus hyperboreus 

Rissa tridactyla  

Larus minutus  

Fulica cristata 

Gaivota-de-patas-amarelas 

Gaivota-prateada 

Gaivotão-real  

Galeirão  

Gaivotão-branco 

Gaivota-tridáctila 

Gaivota-pequena 

Galeirão-de-crista 

Geelpootmeeuw 

Zilvermeeuw  

Grote mantelmeeuw 

Meerkoet  

Grote burgemeester 

Drieteenmeeuw 

Dwergmeeuw 

Knobbelmeerkoet 

Stand 

Overw 

Overw 

Stand 

- 

Overw 

Trek/O 

Overw 

Veelv 

Z 

Z 

Veelv+ 

Inc 

Z 

Veelv- 

Z 

2,3,4,5,6

3,6

3,6

2,3,4,5,6

6,7

10

2,3,5,6

Phalacrocorax aristotelis 

Branta bernicla  

Scolopax rusticola 

Sterna caspia  

Gallinula chloropus 

Sterna sandvicensis 

Anser anser   

Egretta garzetta 

Galheta  

Ganso-de-faces-pretas 

Galinhola  

Garajau-grande 

Galinha-d’água 

Garajau  

Ganso-bravo  

Garça-branca  

Kuifaalscholver 

Rotgans  

Houtsnip  

Reuzenstern  

Waterhoen  

Grote stern  

Grauwe gans  

Kleine zilverreiger 

Stand 

Overw 

Overw 

Trek/O 

Stand 

Overw 

Overw 

Stand 

Veelv- 

Z 

Veelv 

Veelv- 

Veelv+ 

Veelv 

Veelv- 

Veelv 

7

3

8,9

2,3,5

2,3,4,5,6

2,3,4,5,6

2

Egretta alba  

Accipiter nisus  

Ardea purpurea 

Pyrrhocorax pyrrhocorax 

Ardea cinerea  

Nycticorax nycticorax 

Ixobrychus minutus 

Corvus monedula 

Garça-branca-grande 

Gavião  

Garça-vermelha 

Gralha-de-bico-vermelho 

Garça-cinzenta 

Goraz  

Garçote   

Gralha-de-nuca-cinzenta 

Grote zilverreiger 

Sperwer  

Purperreiger  

Alpenkraai  

Blauwe reiger  

Kwak  

Woudaap   

Kauw  

Overw 

Stand 

Zomer 

Stand 

Stand 

Trek 

Zomer 

Stand 

Z 

Veelv 

Veelv 

Veelv- 

Veelv 

Veelv- 

Veelv- 

Veelv 

3

7,8,9

3,4,5

7

2,3,4,5,6

3,4,5

3,4,5

Corvus corone  

Alcedo atthis  

Alauda arvensis 

Gyps rueppellii  

Geronticus eremita (R) 

Tringa glareola  

Gyps fulvus  

Larus ridibundus 

Carduelis spinus 

Grus grus  

Threskiornis aethiopicus (R) 

Tringa ochropus 

Gralha-preta  

Guarda-rios  

Laverca  

Grifo-pedrês  

Íbis-pelado  

Maçarico-bastardo 

Grifo  

Guincho  

Lugre  

Grou  

Íbis-sagrado  

Maçarico-bique-bique 

Zwarte kraai  

IJsvogel  

Veldleeuwerik  

Rüppells gier  

Heremietibis  

Bosruiter  

Vale gier  

Lachmeeuw  

Sijs  

Kraanvogel  

Heilige ibis  

Witgat  

Stand 

Stand 

Overw 

Trek 

- 

Trek 

Trek 

Stand 

Overw 

- 

- 

Trek/O 

Veelv- 

Veelv 

Veelv 

Z 

Inc 

Veelv- 

Veelv- 

Veelv 

Veelv 

Inc 

Inc 

Veelv 

7

alle

alle

7

3,5

7,8,9

2,3,4,5,6

alle

5

2,3,4,5,6

2,3,4,5,6

2,3

6,7

3,5

2,3,4,5,6
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Waargenomen soort

Actitis hypoleucos 

Numenius arquata 

Numenius phaeopus 

Anas crecca  

Limosa limosa  

Anas querquedula 

Plegadis falcinellus 

Turdus merula  

Maçarico-das-rochas 

Maçarico-real  

Maçarico-galego 

Marrequinha  

Maçarico-de-bico-direito 

Marreco  

Maçarico-preto 

Melro  

Oeverloper  

Wulp  

Regenwulp  

Wintertaling  

Grutto  

Zomertaling  

Zwarte ibis  

Merel  

Stand 

Trek/O 

Trek/O 

Overw 

Trek/o 

Trek 

Overw 

Stand 

Veelv 

Veelv 

Veelv 

Veelv 

Veelv 

Veelv- 

Veelv 

Veelv 

2,3,4,5,6

2,3,6

2,3,5,6

2,3,4,5,6

2,3,4,5,6

3,5

3,5

Monticola solitarius 

Mergus merganser 

Turdus torquatus 

Podiceps auritus 

Monticola saxatilis 

Podiceps cristatus 

Mergus serrator 

Podiceps nigricollis 

Melro-azul  

Merganso-grande 

Melro-de-colar 

Mergulhão-de-pescoço-castanho 

Melro-da-rocha 

Mergulhão-de-crista 

Merganso  

Mergulhão-de-pescoço-preto 

Blauwe rotslijster 

Grote zaagbek  

Beflijster  

Kuifduiker  

Rode rotslijster 

Fuut  

Middelste zaagbek 

Geoorde fuut  

Stand 

- 

Trek/O 

- 

Trek 

Stand 

Overw 

Overw 

Veelv 

Inc 

Veelv- 

Inc 

Z 

Veelv 

Z 

Veelv- 

1,7,8,9

6

7,8,9

3

7,9

2,3

3,6

Tachybaptus ruficollis 

Gavia immer   

Milvus milvus  

Otus scops  

Milvus migrans  

Gavia stellata  

Serinus serinus  

Athene noctua  

Mergulhão-pequeno 

Mobelha-grande 

Milhafre-real  

Mocho-d’orelhas 

Milhafre-preto  

Mobelha-pequena 

Milheirinha  

Mocho-galego 

Dodaars  

IJsduiker  

Rode wouw  

Dwergooruil  

Zwarte wouw  

Roodkeelduiker 

Europese kanarie 

Steenuil  

Stand 

- 

Trek 

Stand 

Zomer 

- 

Stand 

Stand 

Veelv 

Inc 

Veelv- 

Veelv 

Veelv 

Inc 

Veelv 

Veelv 

2,3,4,5,6

10

7

7,8,9

3,7

10

alle

Stercorarius pomarinus 

Lymnocryptes minimus 

Stercorarius longicaudus 

Melanitta nigra 

Stercorarius parasiticus 

Aythya fuligula  

Gallinago gallinago 

Caprimulgus europaeus 

Moleiro do Ártico 

Narceja-galega 

Moleiro-rabilongo 

Negrola  

Moleiro-pequeno 

Negrinha  

Narceja   

Noitibó-cinzento 

Middelste jager 

Bokje  

Kleinste jager  

Zwarte zee-eend 

Kleine jager  

Kuifeend  

Watersnip   

Nachtzwaluw  

Trek 

Trek/O 

Trek 

Overw 

Trek 

Overw 

Trek/ O 

Trek 

Z 

Veelv+ 

Z 

Veelv 

Veelv- 

Veelv 

Veelv 

Veelv- 

10

2,3,4

10

10

10

3,4

2,3,4,5,6

Caprimulgus ruficollis 

Oriolus oriolus  

Ardeola ralloides 

Haematopus ostralegus 

Ficedula hypoleuca 

Petronia petronia 

Falco subbuteo  

Fratercula arctica 

Montifringilla nivalis 

Sylvia communis 

Ficedula parva  

Passer domesticus 

Noitibó-de-nuca-vermelha 

Papa-figos  

Papa-ratos  

Ostraceiro  

Papa-moscas  

Pardal-das-rochas 

Ógea  

Papagaio-do-mar 

Pardal-alpino  

Papa-amoras  

Papa-moscas-real 

Pardal-dos-telhados  

Moorse nachtzwaluw 

Wielewaal  

Ralreiger  

Scholekster  

Bonte vliegenvanger 

Rotsmus  

Boomvalk  

Papegaaiduiker 

Sneeuwvink  

Grasmus  

Kleine vliegenvanger 

Huismus   

Zomer 

Zomer 

Trek 

Overw 

Trek 

Overw 

Trek 

Trek 

- 

Trek 

- 

Stand 

Veelv 

Veelv 

Veelv- 

Veelv 

Veelv 

Veelv- 

Veelv- 

Z 

Inc 

Veelv 

Inc 

Veelv 

3,4,5,7

1,8,9

3,4,5

3,6

alle

1,2,8

3,7

7,1

7

alle

alle

2,3,5,6,7

2,3,4

7

6,7

alle
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Waargenomen soort

Passer hispaniolensis 

Puffinus griseus 

Puffinus mauretanicus 

Tadorna ferruginea 

Passer montanus 

Tadorna tadorna 

Puffinus gravis  

Melanitta perspicillata 

Pardal-espanhol 

Pardela-preta  

Pardela Balear  

Pato-canela  

Pardal-montês  

Pato-branco  

Pardela-de-barrete 

Pato-careto  

Spaanse mus  

Grauwe pijlstormvogel 

Vale pijlstormvogel 

Casarca  

Ringmus  

Bergeend  

Grote pijlstormvogel 

Brilzee-eend  

Overw 

Trek 

Trek 

Overw 

Stand 

Stand 

Trek 

- 

Veelv- 

 

 

Z 

Veelv- 

Veelv 

 

Inc 

1,2

10

10

5,7

1,8,9

2,3

10

Netta rufina  

Anas platyrhynchos 

Oxyura jamaicensis 

Pica pica  

Oxyura leucocephala 

Anas clypeata  

Clangula hyemalis 

Falco tinnunculus 

Pato-de-bico-vermelho 

Pato-real  

Pato-de-rabo-alçado-americano 

Pega-rabuda  

Pato-de-rabo-alçado 

Pato-trombeteiro 

Pato-rabilongo 

Peneireiro  

Krooneend  

Wilde eend  

Rosse stekelstaart 

Ekster  

Witkopeend  

Slobeend  

IJseend  

Torenvalk  

Stand 

Stand 

- 

Stand 

Trek/ O 

Overw 

Inc 

Stand 

Veelv 

Veelv+ 

Inc 

Veelv- 

Z 

Veelv 

Z 

Veelv 

2,3,4

2,3,4,5,6

3,5

3

3,5

2,3,4,5,6

2,3

Elanus caeruleus 

Tringa nebularia 

Glareola pratincola 

Tringa erythropus 

Alectoris rufa  

Tringa stagnatilis 

Tringa flavipes  

Tringa totanus  

Peneireiro-cinzento 

Perna-verde  

Perdiz-do-mar  

Perna-vermelha-bastardo 

Perdiz  

Perna-verde-fino 

Perna-amarela-pequeno 

Perna-vermelha  

Grijze wouw  

Groenpootruiter 

Vorkstaartplevier 

Zwarte ruiter  

Rode patrijs  

Poelruiter  

Kleine geelpootruiter 

Tureluur   

Overw 

Trek/ O 

Zomer 

Trek/ O 

Stand 

- 

- 

Trek / O 

Veelv 

Veelv 

Veelv 

Veelv- 

Veelv+ 

Inc 

Inc 

Veelv 

2,3,4,6,7

2,3,4,5,6

2,3

2,3

2,8,9

2

3

Himantopus himantopus 

Anthus petrosus 

Anthus spinoletta 

Anthus campestris 

Anthus richardi  

Anthus cervinus 

Anthus trivialis  

Anthus pratensis 

Pernilongo  

Petinha-das-rochas       

Petinha-d’água 

Petinha-dos-campos 

Petinha de Richard 

Petinha-de-garganta ruiva 

Petinha-das-árvores 

Petinha-dos-prados 

Steltkluut  

Oeverpieper  

Waterpieper  

Duinpieper  

Grote pieper  

Roodkeelpieper 

Boompieper  

Graspieper  

Stand 

Trek / O 

Overw 

Zomer 

Overw 

- 

Trek 

Overw 

Veelv+ 

Z 

Veelv 

Veelv 

Veelv- 

Inc 

Veelv 

Veelv 

2,3,4,5,6

7

2,3

1,7

5,7

2

alle

Picus viridis sharpei 

Dendrocopos minor 

Calidris melanotos 

Lanius senator  

Calidris alba  

Calidris temminckii  

Anas penelope  

Tryngites subruficollis 

Calidris alpina  

Lanius meridionalis  

Calidris ferruginea 

Calidris fuscicollis 

Peto-verde  

Pica-pau-malhado-pequeno 

Pilrito-de-colete 

Picanço-barreteiro 

Pilrito-das-praias 

Pilrito-de-temminck 

Piadeira  

Pilrito-canela  

Pilrito-de-peito-preto 

Picanço-real  

Pilrito-de-bico-comprido 

Pilrito-de-uropígio-branco 

Groene specht 

Kleine bonte specht 

Gestreepte strandloper 

Balearische oodkopklauwier 

Drieteenstrandloper 

Temmincks strandloper 

Smient  

Blonde ruiter  

Bonte strandloper 

Steppeklapekster  

Krombekstrandloper 

Bonapartes strandloper 

Stand 

Stand 

- 

Zomer 

Trek / O 

Trek / O 

Overw 

- 

Trek / O 

Overw 

Trek / O 

Inc 

Veelv 

Veelv 

Inc 

Veelv 

Veelv 

Veelv- 

Veelv 

Inc 

Veelv+ 

Veelv 

Veelv 

Z 

1,3,4,8,9

1,3,4,8,9

3

alle

2,3,4,5,6

2,3

3

4,7

2,3,4,5,6

1,2,3,7

10

2,3,4,5,6

alle

alle

2,3,4,5,6

7
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Waargenomen soort

Calidris maritima 

Dendrocopos minor 

Carduelis cannabina 

Erithacus rubecula 

Calidris minuta  

Luscinia svecica 

Carduelis carduelis 

Columba livia  

Pilrito-escuro  

Pipa-pau-malhado-pequeno 

Pintarroxo  

Pisco-de-peito-ruivo 

Pilrito-pequeno 

Pisco-de-peito-azul 

Pintassilgo  

Pombo-das-rochas 

Paarse strandloper 

Kleine bonte specht 

Kneu  

Roodborst  

Kleine strandloper 

Blauwborst  

Putter  

Rotsduif  

Overw 

Stand 

Stand 

Stand 

Trek / O 

Overw 

Stand 

Stand 

Z 

Veelv 

Veelv 

Veelv 

Veelv 

Veelv 

Veelv 

Veelv 

3,7

8,9

alle

alle

2,3,4,5,6

2,3,4,5,6

alle

Columba palumbus 

Phoenicurus moussieri 

Phoenicurus ochruros 

Arenaria interpres 

Upupa epops  

Streptopelia turtur 

Phoenicurus phoenicurus 

Streptopelia decaocto 

Pombo-torcaz  

Rabirruivo-mourisco 

Rabirruivo  

Rola-do-mar  

Poupa  

Rola-brava  

Rabirruivo-de-testa-branca 

Rola-turca  

Houtduif  

Diadeemroodstaart 

Zwarte roodstaart 

Steenloper  

Hop  

Zomertortel  

Gekraagde roodstaart 

Turkse tortel  

Stand 

- 

Stand 

Trek / O 

Stand 

 

Zomer 

Zomer 

Stand 

Veelv 

Inc 

Veelv 

Veelv 

Veelv 

Veelv 

Veelv 

Veelv 

1,8,9

7

alle

2,3,4,5,6

alle

1,7,8,9

8,9

Coracias garrulus 

Acrocephalus arundinaceus 

Cettia cetti  

Columba oenas  

Luscinia megarhynchos 

Cercotrichas galactotes 

Acrocephalus scirpaceus 

Calidris canutus 

Rolieiro  

Rouxinol-grande-dos-caniços 

Rouxinol-bravo 

Seixa  

Rouxinol  

Rouxinol-do-mato 

Rouxinol-dos-caniços 

Seixoeira  

Scharrelaar  

Grote karekiet  

Cetti’s zanger  

Holenduif  

Nachtegaal  

Rosse waaierstaart 

Karekiet  

Kanoet  

Trek 

Zomer 

Stand 

Trek 

Zomer 

Zomer 

Zomer 

Trek / O 

Z 

Veelv 

Veelv 

Veelv- 

Veelv 

Veelv- 

Veelv 

Veelv 

7

2,3

2,3,4,5,6

7

1,8,9

1

3,4,5

Tetrax tetrax  

Pluvialis dominica 

Gelochelidon nilotica 

Pluvialis apricaria 

Emberiza hortulana 

Pluvialis squatarola 

Muscicapa striata 

Circus cyaneus  

Sisão  

Tarambola-americana 

Tagaz  

Tarambola-dourada 

Sombria  

Tarambola-cinzenta 

Taralhão-cinzento 

Tartaranhão-cinzento 

Kleine trap  

Amerikaanse goudplevier 

Lachstern  

Goudplevier  

Ortolaan  

Zilverplevier  

Grauwe vliegenvanger 

Blauwe kiekendief 

Stand 

- 

Trek 

Overw 

Trek 

Trek / O 

Trek 

Overw 

Veelv- 

Inc 

Z 

Veelv 

Veelv- 

Veelv 

Veelv 

Veelv- 

2,7

5

5

2,3,5,6

7

2,3,4,5,6

alle

Circus macrourus 

Alca torda  

Turdus pilaris  

Fringilla montifringilla 

Turdus philomelos 

Sylvia atricapilla 

Fringilla coelebs 

Turdus iliacus  

Sylvia borin  

Jynx torquilla  

Turdus viscivorus 

Sylvia cantillans 

Tartaranhão-pálido 

Torda-mergulheira 

Tordo-zornal  

Tentilhão-montês 

Tordo-pinto  

Toutinegra-de-barrete 

Tentilhão  

Tordo-de-asa-vermelha 

Toutinegra-das-figueiras 

Torcicolo  

Tordoveia  

Toutinegra-de-bigodes 

Steppekiekendief 

Alk  

Kramsvogel  

Keep  

Zanglijster  

Zwartkop  

Vink  

Koperwiek  

Tuinfluiter  

Draaihals  

Grote lijster  

Baardgrasmus  

- 

Overw 

Overw 

Trek / O 

Overw 

Stand 

Stand 

Overw 

Trek 

Zomer 

Stand 

Zomer 

Inc 

Veelv 

Veelv- 

Z 

Veelv 

Veelv 

Veelv 

Veelv 

Veelv 

Veelv 

Veelv 

Veelv 

7

7 10 

7,8,9

6,7,9

alle

alle

3,4,8,9

1,8,9

alle

8,9

7

2,3,5,6

alle

2,3

2,3,4,7

8,9

Wetenschappelijke naam Portugese naam Nederlandse naam Fen Abond Gebied
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Waargenomen soort

Informatiebron: Vogels van Portugal (http://www.avesdeportugal.info/index.html)

Sylvia undata  

Certhia brachydactyla 

Sylvia hortensis  

Carduelis chloris 

Sylvia melanocephala 

Emberiza calandra  

Sylvia conspicillata 

Aythya marila  

Toutinegra-do-mato 

Trepadeira  

Toutinegra-real 

Verdilhão  

Toutinegra-dos-valados 

Trigueirão  

Toutinegra-tomilheira 

Zarro-bastardo 

Provençaalse grasmus 

Boomkruiper  

Orpheusgrasmus 

Groenling  

Kleine zwartkop 

Grauwe gors  

Brilgrasmus  

Toppereend  

Stand 

Stand 

Sum 

Stand 

Stand 

Stand 

Zomer 

- 

Veelv 

Veelv 

Veelv(-) 

Veelv 

Veelv 

Veelv 

Veelv(-) 

Inc 

1,7,8,9

3,4,6,8,9

8

alle

alle

alle

2,7

Aythya nyroca  

Exotische soorten 

Aythya ferina  

Estrilda astrild   

Zarro-castanho 

 

Zarro-comum  

Bico-de-lacre  

Witoogeend  

 

Tafeleend  

Sint-Helenafazantje 

Overw/O 

 

Overw 

Stand 

Z 

 

Veelv 

Veelv 

4,5

 

2,3,4,5

alle 

4

Wetenschappelijke naam Portugese naam Nederlandse naam Fen Abond Gebied

Ploceus melanocephalus   Tecelão  Zwartkopwever Stand Veelv 3,4



Begrippenlijst

Kustvogels - dit zijn de soorten die 
rotsachtige ondergronden gebruiken 
om te broeden, voornamelijk steile 
rotswanden, kliffen langs de kust en 
andere rotsontsluitingen.

Habitat - fysieke ruimte en bijbehorende 
natuurlijke kenmerken die een bepaalde 
dierlijke of plantaardige soort nodig heeft 
om te leven.

Steltlopers - watervogels, behorende 
tot de orde der steltloperachtigen, 
wiens levenswijze zeer afhankelijk is 
van het bestaan van gebieden met 
modderpoelen, met name estuaria, 
kustmeren, rias of zoutpannen. Zij 
hebben smalle snavels, in vorm en lengte 
variërend, die hen in staat stelt kleine, 
in de modder ingegraven diertjes te 
vangen. Onder de steltlopers vallen o.a. 
de plevieren, strandlopers en snippen.
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Waarnemingsstation - houten structuur, 
een soort hut, op palen, bedoeld voor 
het observeren van vogels.

Zangvogels - groep van kleine vogels, 
gewoonlijk bekend als “vogeltjes”, 
waaronder mussen, vinken, mezen, 
merels, etc. vallen.

Natura 2000-netwerk - Europees 
netwerk van gebieden die geclassificeerd 
zijn in overeenstemming met de 
Europese Habitatrichtlijn (92/43/CEE, dat 
als hoofddoel heeft de instandhouding 
van dier- en plantensoorten en de 
habitats daarvan op lange termijn te 
waarborgen. Dit netwerk omvat drie 
soorten gebieden: Vogelrichtlijngebieden, 
Habitatrichtlijngebieden en gebieden van 
communautair belang. 
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contactgegevens
germeenten
Albufeira
Rua do Município
8200-863 Albufeira
Tel.: 289 599 500
Fax: 289 599 511
geral@cm-albufeira.pt
www.cm-albufeira.pt

Alcoutim
Rua do Município, 12
89700-066 Alcoutim
Tel.: 281 540 500
Fax: 281 546 363
cmalcoutim@hotmail.com
www.cm-alcoutim.pt

Aljezur
Rua Capitão Salgueiro Maia
8670-005 Aljezur
Tel.: 282 990 010
Fax: 282 990 011
cm.aljezur@mail.telepac.pt
www.cm-aljezur.pt

Castro Marim
Rua Dr. José Alves Moreira, 10
8950-138 Castro Marim
Tel.: 281 510 740
Fax: 281 510 743
cmcmarim@mail.telepac.pt
www.cm-castromarim.pt

Faro
Rua do Município, 13
8000-398 Faro
Tel.: 289 870 870
Fax: 289 802 326
geral@cm-faro.pt
www.cm-faro.pt

Lagoa
Largo do Município
8401-851 Lagoa
Tel.: 282 380 400
Fax: 282 380 444
expediente@cm-lagoa.pt
www.cm-lagoa.pt

Lagos
Praça Gil Eanes
8600-668 Lagos
Tel.: 282 771 700
Fax: 282 769 317
cmlagos@mail.telepac.pt
www.cm-lagos.pt

Loulé
Praça da República
8100-951 Loulé
Tel.: 289 400 600
Fax: 289 415 557
presidente@cm-loule.pt
www.cm-loule.pt

Monchique
Travessa da Portela, 2
8550-470 Monchique
Tel.: 282 910 200
Fax: 282 910 299
geral@cm-monchique.pt
www.cm-monchique.pt

Olhão
Largo Sebastião Martins Mestre
8700-349 Olhão
Tel.: 289 700 100
Fax: 289 700 111
cmolhao@mail.sitepac.pt
www.cm-olhao.pt

Portimão
Praça 1.º de Maio
8500-962 Portimão
Tel.: 282 470 700
Fax: 282 470 792
geral@cm-portimao.pt
www.cm-portimao.pt

São Brás de Alportel
Rua Gago Coutinho
8150-151 São Brás de Alportel
Tel.: 289 840 000
Fax: 289 842 455
gidi@cm-sbras.pt
www.cm-sbras.pt
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Silves
Paços do Município
8300-117 Silves
Tel.: 282 440 800
Fax: 282 440 854
presidente@cm-silves.pt
www.cm-silves.pt

Tavira
Praça da República
8800-951 Tavira
Tel.: 281 320 500
Fax: 281 322 888
câmara@cm-tavira.pt
www.cm-tavira.pt

Vila do Bispo
Largo do Município
8650-407 Vila do Bispo
Tel.: 282 630 600
Fax: 282 639 208
cmvb.gap@clix.pt
www.cm-viladobispo.pt

Vila Real de Santo António
Praça Marquês de Pombal
8900-231 Vila Real de Santo António
Tel.: 281 510 001/2
Fax: 281 510 003
cmvrsa@mail.telepac.pt
www.cm-vrsa.pt

overige instanties
Administração da Região Hidrográfica do Algarve 
(ARH Algarve)
Rua do Alportel, nº 10 – 2º
8000-293 Faro 
Tel.: 289 889 000
Fax: 289 889 099
presidencia@arhalgarve.pt
www.arhalgarve.pt

Almargem
Rua de São Domingos, nº 65, Apartado 251
8100 Loulé
Tel.: 289 412 959
Fax: 289 414 104
E-mail: almargem@mail.telepac.pt
www.almargem.org 

Associação IN LOCO
Sítio da Campina / Av. da Liberdade - Apartado 101
8150-101 S. Brás de Alportel
Tel.: 289 840 860
Fax: 289 840 879 /78
E-mail: inloco@mail.telepac.pt
www.in-loco.pt

A ROCHA – Centro de estudos “Cruzinha” 
Quinta da Rocha - Apartado 41 
8501-903 Mexilhoeira Grande
Tel.: / Fax: 282 968 380 
E-mail: portugal@arocha.org
www.arocha.org

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Algarve
Hoofdvestiging: Praça da Liberdade, 2
8000-164 Faro
Tel.: 289 895 200
Fax. 289 807 623
E-mail: geral@ccdr-alg.pt
www.ccdr-alg.pt

Direcção Regional de Florestas do Algarve
Braciais – Patacão – Apartado 282
8001-904 FARO
Tel.: 289 870 718
Fax. 289 822 284
www.dgrf.min-agricultura.pt
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Instituto de Conservação da Natureza 
e da Biodiversidade (ICNB)
Rua de Santa Marta, 55  
1169-230 Lisboa  
Tel.: 213 507 900  
Fax: 213 507 984 
E-mail: icnb@icnb.pt
www.icnb.pt

Odiana - Associação para o desenvolvimento do baixo 
Guadiana
Rua 25 de Abril, nº 1, Apartado 21
8950-909 Castro Marim 
Tel.: 281 531 171
Fax: 281 531 080
E-mail: odiana@mail.telepac.pt
www.odiana.pt

Parque Natural da Ria Formosa
Hoofdvestiging: Centro de Educação Ambiental de 
Marim – Quelfes 
8700-201 Olhão 
Tel.: 289 700 210 
Fax: 289 700 219
E-mail: pnrf@icn.pt  
www.icn.pt

Parque Natural do Sudoeste Alentejano      
e Costa Vicentina
Hoofdvestiging: Rua Serpa Pinto, 32 
7630 -174 Odemira
Tel.: 283 322 735 
Fax: 283 322 830 
E-mail: pnsacv@icn.pt
www.icn.pt

Delegatie: Aljezur 
Rua João Mendes Dias, 46-A 
8670-086 Alajezur 
Tel.: 282 998 673 
Fax: 282 998 531

Reserva Natural do Sapal de Castro Marim 
e Vila Real de Santo António
Hoofdvestiging: Sapal de Venta Moinhos, Apartado 7 
8950-138 Castro Marim 
Tel.: 281 510 680 
Fax: 281 531 257 
E-mail: rnscm@icn.pt
www.icn.pt

RIAS - Centro de Recuperação e Investigação 
de Animais Selvagens
Centro de Educação Ambiental de Marim - Quelfes
8700-201 Olhão
Tel.: 927 659 313
E-mail: rias.aldeia@gmail.com

Rota Vicentina - Casas Brancas
Travessa do Botequim, n.º 6 
7630-185 Odemira
Tel./Fax: 283 327 669
E-mail: info@rotavicentina.com
www.rotavicentina.com

SPEA - Sede Nacional
Av. João Crisóstomo, n.º 18, 4.º Dto., 1000-179 Lisboa
Tel.: 213 220 430
Fax: 213 220 439
E-mail: spea@spea.pt
www.spea.pt

Vicentina - Associação para o Desenvolvimento 
do Sudoeste
Rua Direita, n.º 13
8600-069 Bensafrim
Tel.: 282 680 120
Fax: 282 680 129
E-mail: vicentina@vicentina.org
www.vicentina.org
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VVV-kantoren
Aeroporto Internacional de Faro
Internationale Luchthaven Faro
8001-701 Faro 
Tel.: 289 818 582
turismo.aeroporto@turismodoalgarve.pt 

Albufeira
Rua 5 de Outubro
8200-109 Albufeira
Tel.: 289 585 279
turismo.albufeira@turismodoalgarve.pt 

Alcoutim
Rua 1.º de Maio 
8970-059 Alcoutim
Tel.: 281 546 179
turismo.alcoutim@turismodoalgarve.pt 

Aljezur
Rua 25 de Abril, n.º 62
8670-054 Aljezur
Tel.: 282 998 229
turismo.aljezur@turismodoalgarve.pt 

Alvor
Rua Dr. Afonso Costa, n.º 51
8500-016 Alvor
Tel.: 282 457 540
turismo.alvor@turismodoalgarve.pt 

Armação de Pêra
Avenida Marginal
8365 Armação de Pêra
Tel.: 282 312 145
turismo.armacaodepera@turismodoalgarve.pt 

Carvoeiro
Praia do Carvoeiro
8400-517 Lagoa 
Tel.: 282 357 728
turismo.carvoeiro@turismodoalgarve.pt 

Castro Marim
Rua José Alves Moreira n.º 2 – 4 
8950-138 Castro Marim
Tel.: 281 531 232
turismo.guadiana@turismodoalgarve.pt 

 
Faro
Rua da Misericórdia, n.º 8 – 11
8000-269 Faro
Tel.: 289 803 604
turismo.faro@turismodoalgarve.pt 

Lagos 
Praça Gil Eanes (voorheen Paços do Concelho)
8600 Lagos
Tel.: 282 763 031
turismo.lagos@turismodoalgarve.pt 

Loulé
Avenida 25 de Abril, n.º 9 
8100-506 Loulé
Tel.: 289 463 900
turismo.loule@turismodoalgarve.pt 

Monchique
Largo S. Sebastião
8550 Monchique
Tel.: 282 911 189
turismo.monchique@turismodoalgarve.pt 

Monte Gordo
Avenida Marginal
8900 Monte Gordo
Tel.: 281 544 495
turismo.montegordo@turismodoalgarve.pt 

Olhão
Largo Sebastião Martins Mestre, n.º 8 A
8700-349 Olhão
Tel.: 289 713 936
turismo.olhao@turismodoalgarve.pt 

Ponte Internacional do Guadiana
A22 – Monte Francisco
8950-206 Castro Marim
Tel.: 281 531 800
turismo.guadiana@turismodoalgarve.pt 

Praia da Rocha
Avenida Tomás Cabreira
8500-802 Praia da Rocha
Tel.: 282 419 132
turismo.praiadarocha@turismodoalgarve.pt 
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Quarteira
Praça do Mar, 
8125 Quarteira
Tel.: 289 389 209
turismo.quarteira@turismodoalgarve.pt 

Sagres
Rua Comandante Matoso
8650-357 Sagres 
Tel.: 282 624 873
turismo.sagres@turismodoalgarve.pt 

São Brás de Alportel
Largo de São Sebastião, n.º 23
8150-107 São Brás de Alportel
Tel.: 289 843 165
turismo.saobras@turismodoalgarve.pt 

Silves 
E. N. 124 (Parque das Merendas)
8300 Silves
turismo.silves@turismodoalgarve.pt 

Tavira
Praça da República, n.º 5
8800 Tavira
Tel.: 281 322 511
turismo.tavira@turismodoalgarve.pt 

gemeentelijke  
VVV-kantoren
Albufeira
Estrada de Santa Eulália
8200 Albufeira
Tel.: 289 515 973
posto.turismo@cm-albufeira.pt

Estrada Nacional 395 (toegang tot de stad)
8200 Albufeira
Tel.: 289 599 502
posto.turismo2@cm-albufeira.pt

Almancil
Loja do Munícipe de Almancil
Rua José dos Santos Vaquinhas, Lote 53 R/C Loja B
8135 – 173 Almancil
Tel.: 289 400 860
Alte 
Pólo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte
8100 Alte
Tel.: 289 478 060

Portimão 
(Ed. do TEMPO – Municipal Theatre)
Largo 1.º Dezembro
8500-538 Portimão
Tel.: 282 402 487
info@visitportimao.com

Querença 
Largo da Igreja
8100 - 495 Querença
Tel.: 289 422 495

Salir  
Centro Interpretativo de Arqueologia
8100 – 202 Salir 
Tel.: 289 489 137

Silves
Centro de Interpretação do Património Islâmico
Praça do Município
8300-117 Silves
Tel.: 282 440 800
turismo@cm-silves.pt
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Technische gegevens

Uitgave
Algarve Toerisme Vereniging
Av. 5 de Outubro, n.º 18
8000-076 Faro, Portugal
Telefoon: (+351) 289 800 400
Fax: (+351) 289 800 489

E-mail: ata@atalgarve.pt
www.algarvepromotion.pt

Eigendom
Bureau voor Toerisme van de Algarve
Tel.: (+351) 289 800 400

Coördinatie
Afdeling Communicatie en Beeld
marketing@turismodoalgarve.pt

Grafisch ontwerp en lay-out
NC&G - Design Fotografia e Publicidade, Lda

Teksten
Proactive Tur (João Ministro)

Cartografie
Geografisch Instituut van het Leger

Foto’s
Archief Bureau voor Toerisme van de Algarve - Hélio Ramos (blz. 11, 34, 60, 63, 79, 98, 116)
Archief Bureau voor Toerisme van de Algarve - Luís da Cruz (blz. 6, 18, 46, 81, 84)
Archief Bureau voor Toerisme van de Algarve - Pedro Reis, Hugo Santos (blz. 69, 124, 141)
David Rayner (blz. 16, 25, 95)
Faísca (blz. 21, 22, 50, 51, 67, 68, 72, 82, 87, 88, 90, 91, 94, 103, 104, 109, 114, 128, 136, 137, 139, 154)
Gaby Dienst (blz. 13) 
Georg Schreier (blz. 5, 14, 30, 43, 44, 49, 57, 96, 110, 113, 127, 135, 151)
Michael Southcott (blz. 3, 152)
Gemeente Loulé – Luís da Cruz (blz. 132)
Gemeente Portimão – Filipe Palma (blz. 106)
Pedro Marques (blz. 28, 37, 38, 39, 53, 56, 65, 71, 74, 89, 104, 122, 129, 137, 146, 153, 156)
Peter Schwarz (blz. 76, 119, 120, 142)
Rudolf Muller (blz. 26, 150)
Sebastião Pernes (blz. 9, 10)

Omslag 
Brilgrasmus (Sylvia conspicillata) Pedro Marques

Vertaling
Inpokulis

Drukkerij
Gráfica Comercial, Lda

Oplage
1.000 exemplaren

Verspreiding
Gratis

Wettelijk schenkingsnummer
344837/12



N
L 

/ 2
01

8

©
 A

lg
ar

ve
 To

er
ism

e 
 V

er
en

ig
in

g


