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Hallo,

ontdekkingsreiziger!

Jouw avontuur door de natuur van de Algarve gaat beginnen.
Met je voeten stevig op de grond, je neus omhoog, je handen uitgestrekt
om verschillende texturen te ontdekken en je ogen wijd open om je omgeving helemaal in je op te nemen, ga je op verkenning in de natuurlijke
omgeving van de Algarve. Een schitterende plek vol magie (op onverklaarbare wijze kun je zelfs op de rug van een gevleugeld reptiel vliegen
of teleporteren over de nachtelijke sterrenhemel).
Kijk om je heen en ontdek eindeloze duinen, zigzaggende bergketens, vrij
stromende rivieren, beschermde gebieden (beschermd door kabouters en
feeën?), allerlei soorten planten en zoveel verschillende dieren dat je niet
genoeg vingers hebt om ze allemaal te tellen.

2

Onderweg zijn er verschillende missies die je moet uitvoeren.
Als je ze allemaal hebt voltooid, kun je je diploma van natuurverkenner aanvragen in een van de 20 VVV-kantoren van de
Regio Turismo do Algarve*. Hoe werkt het? Telkens je dit symbool
ziet, moet je het tabblad «Missies» openen. Nadat je de gekregen uitdaging hebt voltooid, plaats je de bijbehorende sticker. En zo ga je verder
tot je geen stickers en opdrachten meer hebt.
Maar we hebben ook onze een eigen missie: je het hele jaar door doen
bewegen in de Algarve en je laten kennismaken met het natuurlijke erfgoed van je favoriete vakantieplek. De beschermde gebieden, de natuur,
het platteland, de belangrijkste fiets- en wandelpaden. Je vindt het allemaal. Nu heb je geen excuus meer. Strek die benen uit en ga wandelen,
zo vaak als je kunt!
Deze gids biedt je toegang - tot jou en jou alleen, de Darwin-wordende
jij! - naar de ‚Ciência Viva‘-centra van de Algarve (Faro) en Lagos. Daarnaast krijg je ook toegang tot een educatief spel in het ‚Ciência Viva‘
Centrum in Tavira. Laat deze gids zien en je kunt van deze aanbiedingen
profiteren.
* Bekijk de lijst met VVV-kantoren aan het einde van deze gids.
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Voel je de kriebels al om naar buiten te gaan?
Vul dan eerst even je identificatiekaartje in voor je vertrekt. Klaar? Lees
de „Code voor Natuurverkenners“ aandachtig door. Leg je hand op je
borst, kruis je vingers en zweer de code met heel je hart te volen. Draai
nu de bladzijde om, communiceer met de ziel van de aarde (zoem,
brul, kwaak,...) en wordt de grootste natuurwetenschapper van de
Algarve, de Melkweg en daarbuiten!
„Ergens wacht iets ongelooflijks om ontdekt te worden.“
Carl Sagan
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Code

voor

natuurverkenners
Om een Natuurverkenner te zijn, zijn er een
aantal basisregels die je moet kennen en die je
moet beloven na te leven gedurende de 365 dagen
die de aarde nodig heeft om haar baan rond de zon te
voltooien. Leer ze spelenderwijs, en voor je het weet ben je
klaar voor je avontuurlijke uitstapjes.

Ik beloof, onze planeet te respecteren, in al haar
diversiteit.
Ik beloof, dat ik altijd op bewegwijzerde paden zal
wandelen.
Ik beloof, stil te zijn en schreeuwen of luid praten te
vermijden om de dieren niet te storen
Ik beloof, dat ik niet over de duinen zal lopen, om de
vegetatie niet te beschadigen
Ik beloof, dat ik geen planten zal plukken of dieren
pijn zal doen
Ik beloof, alle levende wezens met liefde en begrip te
benaderen
Ik beloof, respect te hebben voor de mensen, tradities
en levenswijzen van de dorpen die ik doorkruis
Ik beloof, geen afval te dumpen, en afval in de daarvoor bestemde containers te deponeren
Ik beloof, mij nieuwsgierig op te stellen naar mijn
omgeving
Ik beloof, deze waarden over te brengen naar mijn
familie en vrienden
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Vertrek goed
uitgerust
Omdat we niet willen dat je iets tekort komt als je in de Algarve rondloopt, geven we je een lijst met uitrusting die je best kunt meenemen.
Controleer nogmaals of je alles hebt (inclusief een volwassene om je te
vergezellen) en, zoals ze zeggen, chop-chop!

Hoed, zonnebril en zonnecrème
Passende schoenen voor het wandelpad dat je hebt uitgekozen
Lichte kleding geschikt voor het huidige seizoen,
inclusief regenkleding
Kleine rugzak om water en lichte, energierijke
maaltijden mee te nemen
EHBO-doos
Kompas
Zaklamp
Verrekijker
Vergrootglas
Camera
Afvalzakje
Notitieboekje en potlood om op te schrijven wat je ziet
Deze gids
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De Algarve
Beschermde gebieden
Landschappen
Water
Stenen
Planten
Dieren
Routes
Missies

De natuur in
de Algarve is...
het meest
bekende
geheim.
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De
Algarve

Welkom bij de al-gharb! Al... wat ?! De al-gharb
(niets mis met je ogen), een woord van Arabische
oorsprong dat „west“ betekent en verwijst naar deze
regio. Met iets meer dan 540.000 hectare, verdeeld
over 16 steden, is de Algarve de meest populaire
regio van Portugal. „Vanwege de stranden, duh“,
denk je. Ja dat ook. Maar er zijn ook de prachtige
natuurlijke uitzichten die zelfs de meest ervaren
toeristen sprakeloos achterlaten. En dan heb je 300
dagen zon per jaar, voor die perfecte gouden gloed
tijdens je wandelingen. De aantrekkingskracht is zo
groot dat ze je als het ware naar buiten sleept onder
de blote hemel en je toefluistert: schud de luiheid
van je af en reis voorbij de horizon, en verder dan
dat, en verder dan jou.

Waar ligt de Algarve?
We zouden kunnen beginnen met te zeggen... in de
Melkweg, een van de 100 miljoen duizend sterrenstelsels
in het heelal. Volg gewoon onze logica: de Melkweg is
waar ons zonnestelsel zich bevindt, en ons zonnestelsel
heeft een zon, acht planeten, vele manen, dwergplaneten en asteroïden. Een van die planeten - de derde, gerekend vanaf de zon - is de aarde, ons knusse hoekje.
Zoals uit elke atlas blijkt, heeft de aarde vijf continenten,
maar we beperken ons nu tot het Europese continent.
Europa heeft meer dan 40 landen, waaronder Portugal.
Portugal is verdeeld in 18 districten; de meest zuidelijke
is Faro, de hoofdstad van de Algarve. Nu ben je op je
bestemming aangekomen (aan boord van een supersonisch vliegtuig dat miljoenen jaren geschiedenis heeft
overgeslagen).
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De drie musketiers
van de Algarve

Serra
Barrocal

Het grondgebied van de Algarve is geologisch gescheiden in drie grote stroken: de Serra, de Barrocal en de
Litoral.

Litoral
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Monchique

Aljezur

Silves
Portimão
Lagos
Vila
do Bispo

Lagoa
Albufeira

Litoral
De kustlijn met kliffen, duinen en lagunes. Tussen Albufeira
en Vila Real de Santo António is het Litoral een zandstrand
met uitgestrekte duinen en stranden. Tussen Albufeira en
Vila do Bispo is het rotsachtig, met kliffen gescheiden door
kleine zandstranden en estuaria (riviermondingen). Van
Vila do Bispo tot Aljezur is de kustlijn bedekt met leisteen
en grijze kliffen die grote steile hellingen vormen.
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Serra
Bergketen met drie bergen: Espinhaço de Cão, Monchique en Caldeirão. Het landschap bestaat voornamelijk uit leisteen en grauwacke, met eikenbossen en
gaarden met aardbeibomen en cistus. Dit is waar het
«groen» van de Algarve is.

Alcoutim

Castro
Marim
São Brás
de Alportel
Tavira
Loulé

Olhão
Faro

Vila Real
de Santo
António

Barrocal
Ligt tussen de Serra en de Litoral.
Het is bedekt met kalksteen. Mediterraan struikgewas en droge boomgaarden
(Arabisch geïnspireerde landbouwlandschap met vijgen-, amandel-, olijf- en
johannesbroodbomen) komen hier veel
voor. De sappige sinaasappels uit de
Algarve komen uit deze grond.
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Hoe is het klimaat?
Lekker warm
Laat ons uitleggen waarom met een simpele optelsom.

+

De geografische ligging van de Algarve de bergen die haar beschermen
de invloed van de Middellandse Zee
tegen de harde noordenwinden
de nabijheid van Noord-Afrika korte regenperiodes, maximumtemperaturen tussen 15 en 31 graden Celsius, natte en milde winters, lange,
droge en hete zomers met een overvloed aan zonlicht.

+

+
=

Maak indruk!

Natuurlijke grenzen?
Welke dan?
De Algarve is de meest zuidelijke regio van
het vasteland van Portugal. In het noorden
wordt het begrensd door twee bergketens:
Monchique en Caldeirão. In het westen en
zuiden wordt het begrensd door de zee. In
het oosten heb je de rivier Guadiana, die
de Algarve van Spanje scheidt.

Als je iemand hoort praten over
barlavento (bovenwinds) en sotavento
(benedenwinds), maak dan indruk door
te zeggen dat je weet dat bovenwinds
de westelijke regio van Algarve is

(van Albufeira naar het westen) en
benedenwinds het oostelijke deel van

Algarve (van Albufeira naar het oosten).
En we verklappen nog meer: eolisch
gezien is bovenwinds waar de
wind waait en benedenwinds
waar ze naartoe waait.

de rivier Guadiana
Monchique
Caldeirão

Barlavento
(bovenwinds)
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Sotavento
(benedenwinds)
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De Algarve is groen. Niet qua kleur, maar omdat 40%
van het grondgebied beschermd is. Wat betekent
dat? Welnu, het betekent dat een groot deel van
het gebied wordt beschermd door wetten, decreten
en richtlijnen (en kabouters en feeën) die helpen
de biodiversiteit van de regio te behouden. Maak
je klaar om te zien hoe rooskleurige pluimen, stapels sneeuw (gemaakt van zout), maritieme kliffen
die niet geschikt zijn voor mensen met hoogtevrees,
maar vooral wilde landschappen die ervoor zorgen
dat je wilt gaan „kamperen“ en nooit meer je tent
wilt achterlaten.

Zuidwest-Alentejo
en natuurpark
Costa Vicentina
De naam is bijna net zo groot als het gebied zelf en de
uitzichten zijn verbluffend mooi. Wellicht zijn de steile kliffen, die tot 156 meter hoogte kunnen reiken, het
meest indrukwekkend. Of misschien wel de ongelooflijke land- en zeebiodiversiteit van het park met zijn 60
km lange combinatie van mediterrane, Atlantische en
Noord-Afrikaanse soorten. Een biologische parade die
elke menigte kan verbazen met zeldzame planten en
trekvogels die in de lucht boven dit rotsachtige, winderige plateau zweven.

Jan-van-gent, een
van de talrijke trekvogels
van de PNSACV

Ionopsidium acaule,
een plant die
beperkt is tot
het PNSACVgrondgebied

Oppervlakte

131.000 hectare
Gemeenten

Aljezur en Vila do Bispo
(Algarve); Odemira
en Sines (Alentejo)

Meer informatie

www.icnf.pt

• schiereiland Sagres (pg. 32)
• Kaap St. Vincent (pg. 33)
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Natuurpark
Ria Formosa
In 1987 werd het als „natuurpark“ in het leven geroepen om de ria (die eigenlijk een lagune is) te behouden.
Het gebied “Formosa” werd volgens de experts ongeveer
18.000 jaar geleden gevormd. En waarom is het zo belangrijk? Omdat het stranden en duinen heeft die een
lagune-zone beschermen met meer habitats dan de
tien vingers aan je handen. Barrière-eilanden, kwelders,
zand- en slibbanken, duinen, zoutvijvers, zoet- en zoutwater lagunes, waterlopen, struikgewas en landbouwgebieden bieden onderdak aan honderden dieren en
planten. Dit, samen met een miljoen andere dingen, is
waarom het zo veel ecologische en wetenschappelijke
waarde heeft.

Oppervlakte

18.000 hectare

Gemeenten

Loulé, Faro, Olhão,
Tavira en Vila Real
de Santo António

Meer informatie

www.icnf.pt

•Ria Formosa (pg. 59)
•Purperkoeten (pg. 1 21)

Barrière-eilanden
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Duinen

Zoutmoeras natuurreservaat
van Castro Marim en
Vila Real de Santo António
Bij de monding van de Guadiana ligt een afwisselend
landschap van kwelders, zoutvijvers, zoutvlaktes, gewone
waterplassen, landbouwvelden en kreken op jou te wachten. Het was het eerste natuurreservaat van Portugal,
opgericht in 1975, een baken voor botanici (plantkundigen), ornithologen (vogeldeskundigen) en ichtyologen
(experts in vissen), die op zoek gaan naar unieke soorten. In deze zoute en overstroomde gebieden zullen je
ogen struikelen over bergen zout die zo hoog zijn dat je
ze wel wilt beklimmen. Maar niet doen. Stel je voor dat
je het doet.

1

Oppervlakte

2.300 hektare

Gemeenten

Castro Marim en Vila
Real de Santo António

Meer informatie

www.icnf.pt

Castro Marim
zoutpannen

•Steltkluut (pg. 124)

Kwelders

Lagune

Kwelders
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“Pena” betekent “veer”, wat een vrij grappige benaming is voor een rotsblok van bijna 2 km lang, nietwaar? En wat als we je vertellen dat als
je bovenop het hoogste punt klimt, je kunt doen alsof je een 479 meter
hoge reus bent? Een eenogige kalkstenen reus met een extreem lang
skelet. Je bent ook de thuisbasis van 500 soorten planten en 122 vogels.
Dat is Rocha da Pena, een slaperig plateau waar schuwe dieren zoals
de merel en de eikelmuis elke dag luieren. Met een beetje geluk kun je
ze vinden en samen met ze luieren.

Beschermd gebied
Rocha da Pena

(Moorse Algar).

heet het Algar dos Mouros

door D. Afonso III. Daarom

de Reconquista van Portugal

schuilden in een van hen, tijdens

uitgehouwen: de Algar. De Moren

regen of stromend water is

is er een soort grot die door

in Rocha da Pena

www.icnf.pt
www.cm-loule.pt

Meer informatie

Loulé (burgerlijke
parochies van Salir
e Benafim)

Gemeente

Oppervlakte

637 hectare
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Deze plek is zo betoverend dat je bijna het
gevoel krijgt dat je het Benevolent (welwillend) moet noemen, en niet Benémola. De
marulho (het geluid dat de zee maakt, zoek
het op!) an het water is het hele jaar door
te horen en herinnert ons eraan dat de Menalva-rivierlanden wemelen van de kikkers,
zoetwaterschildpadden en watersalamanders. De verse stengels en houtblokken kun
je van ver ruiken en je kunt sporen waarnemen van beestjes zoals de otter. Je zult
norias zien: dat is nor maal! Net zo normaal
als de 12 meter hoge grotten. Er is voor elk
wat wils in deze riviervallei. Nou, iedereen
behalve de luilakken.

Beschermd gebied
Fonte Benémola

•Fonte da Benémola (pg. 52)
•Otter (pg. 1 28)

Oppervlakte

www.icnf.pt
www.cm-loule.pt

Meer informatie

Loulé (deelgemeenten
Querença en Tôr)

Bezirk

390 hectare

De natuur
in de Algarve is...
water spetteren
op een zomerse
dag.
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Landschappen

Vitaminen zijn goed voor je. En kijk, de landschappen van de Algarve zijn een explosie van vitaminen
A, B, C, D, E en K, die je vanzelf in beweging brengen.
Stel je onze bergen voor als fruit, de zeegrotten als
groene groenten en de stranden als ontbijtgranen.
Elke keer dat je ze kruist, vul je jezelf met energie
en geef je je lichaam grammen gezond plezier. Neem
zoveel op als je wilt, je wordt er niet ziek van. Zoals
we al zeiden: vitaminen zijn goed voor je.

De natuur in
de Algarve is...
dromen als
iedereen
wakker is.

25

Strand

2

Gemeenten

alle, behalve Monchique
en São Brás de Alportel
Bezienswaardig

de stranden van Monte
Clérigo, Beliche, Porto de
Mós, Dona Ana, Meia Praia,
Vau, Carvoeiro, Armação
de Pera, Salgados, Castelo,
Belharucas, Garrão, Faro,
Armona, Fuzeta, Barril,
Altura, Monte Gordo
en Três Pauzinhos
Meer informatie

www.visitalgarve.pt

Olha a bolinha de Berlim! Je zult dit veel horen als je
naar het strand gaat, dus ga je gang en proef de Bola
de Berlim, het beste gebakje dat er is. Strand betekent
vakantie, watermatrassen, het suizen van raketten, de
geur van zonnecrème, en algen om je benen gewikkeld.
En geologisch gezien is het strand een stuk land dat
wordt begrensd door de zee, bedekt met kiezelstenen,
grind of zandkorrels. Wat het ook is, de Algarve heeft
meer dan 130 rotsstranden, met zeesterren en krabben
die uit de getijdenpoelen gluren. Maar ook zandstranden ontbreken niet. Hier kan je de vogels volgen via de
sporen die ze op het zand achterlaten. En als je met je
blote voeten op een strand in de Algarve landt, onthoud
dan dit: je stapt op een habitat dat rijk is aan fauna en
de beste Europese strandbestemming is. Hoe leuk is dat!

Het leven
is een strand.
Maar strandwater hoeft niet
enkel zeewater te zijn. In Alcoutim
werd de rivier Cadavais omgevormd
tot een rivierstrand met helder
zand en zoet water om in de
zomer te zwemmen. Dit strand
heeft de naam Pego Fundo
gekregen.

• Atlantische Oceaan (pg. 64)
• Zand (pg. 69)
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Duinen
Het zand danst met de wind. Als de wind hard waait,
trekt hij het zand uit de zee omhoog en laat het als
een ballerina in de lucht zweven. En dan landt het zand,
struikelt over een of andere doornige plant zoals de
blauwe zeedistel en stijgt het weer op. Als er vegetatie
is zoals zeegras om de heuvel met zijn wortels op zijn
plaats te houden, dan groeit het duin hoger. Als er geen
vegetatie is, dwarrelt het weer weg met de wind. Of ze
nu zo groot zijn als tien keer jij (op elkaar) of kleiner, de
duinen zijn massa‘s stuifzand, die steeds opnieuw worden gevormd en blijven groeien tot het einde der tijden.

Gemeenten

alle, behalve Monchique,
São Brás de Alportel
en Alcoutim
Bezienswaardig

Ria Formosa barrièreeilanden en stranden van
Barril, Grande, Carrapateira en Amoreira
Meer informatie

www.visitalgarve.pt

• Zand (pg. 69)
• Zeegras (pg. 87)

Blauwe zeedistel

Nemoptera bipennis,
in het Portugees
Duende, op een
Helichrysum
Stoechas- bloem
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Barrière-eilanden
Een barrière-eiland is ... een eiland. Of een stuk land omgeven door
water. Dat gezegd hebbende, de vijf smalle zandige eilanden van Ria
Formosa vormen een natuurlijke barrière tussen de zee en de Ria zelf.
Dit is dan ook de wetenschappelijke verklaring voor deze prachtige
naam. Deze barrière-eilanden worden gescheiden door zes zandbanken
die de weg naar de zee openen, waardoor water tussen de lagune en de
oceaan kan stromen. Het is alsof de lagune zei: “neem een beetje van
mijn voedingsstoffen, Atlantic” en de Atlantische Oceaan antwoordde
dankbaar: “Neem een beetje van mijn water, Ria”.

Eiland
Barreta

Lijkt meer op een verlaten eiland.
Omdat het alleen een strand heeft, een
restaurant, twee kleine huisjes voor de vissers
en het strandpersoneel, eindeloze schoonheid en
een mensvormige “vos” die vis vangt. Geloof je ons niet?
Ga erheen en kijk zelf maar.
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Gemeenten

Faro, Olhão, Tavira
Bezienswaardig

Barreta, Culatra, Armona,
Tavira en Cabanas
Meer informatie

www.visitalgarve.pt

Eiland Armona

3

Hier ligt het idyllische dorpje Armona, alsook een
camping met bungalows, een strand genaamd Fuzeta
(tegenover het gelijknamige vissersdorpje) en het strand
van Armona, ideaal voor wie houdt van rustige wandelingen of wateractiviteiten.

Eiland Culatra

Een eiland met drie stranden die hun naam ontlenen
aan de dorpen waartoe ze behoren: Farol, Hangares
en Culatra. Een van de stranden heeft een vuurtoren
om de zeelieden een handje toe te steken. Een andere
heeft een oude bunker en prikkeldraad, uit de tijd dat de
watervliegtuigen van de marine daar landden. De derde
heeft een gemeenschap van vissers, en je kunt boten en
schaaldierenvangers op de ria zien.
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Eiland
Cabanas

Eiland
Tavira

Het is het langste van de vijf
eilanden en heeft drie stranden:
Barril, Terra Estreita en het strand
van het eiland Tavira. Tussen twee grote
ankers op het zand ligt een struikgewas
van zeedennen waar de kameleon zich
camoufleert, steigers op de ria om een
duik in het water mogelijk te maken, en
de populairste camping van de streek. Aan
jou de keus.
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Het is de kleinste van de vijf.
Het strand ligt voor Cabanas, een
dorp van vissers die verse gegrilde vis,
octopus, mosselen en oesters naar je
tafel brengen, rechtstreeks vanuit de
omliggende broedplaatsen. Nadat je je
buikje hebt vol gegeten, kun je een dutje
doen op deze ontspannende plek (in de
schaduw natuurlijk, en van top tot teen
ingesmeerd met zonnecrème).

Schiereiland
Cacela
Schiereiland
~
Ancão

• Natuurpark
Ria Formosa (pg. 18)
• Barrière-eilanden (pg. 28)
• Ria Formosa (pg. 59)

~

Ancão en Cacela
schiereilanden
Als je goed hebt opgelet op school weet je nog dat een
schiereiland een stuk land is omgeven door water, verbonden met het vasteland door een „kleine arm“ die we
een landengte noemen. Zonder dat zou het gewoon een
eiland zijn, toch? Nou, Ria Formosa heeft twee schiereilanden - Ancão en Cacela - die het lagune-stelsel
begrenzen. Ze zijn het idyllische einde en begin van de
Ria, twee langgerekte uiteinden van duinsystemen en
stranden als het ware bestemd voor een koning.

Gemeenten

Faro en Vila Real
de Santo António
Schiereiland Cacela

Meer informatie

www.visitalgarve.pt
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Schiereiland Sagres
Je weet dat je in Sagres bent als het zeezout opwaait in
de wind. Als je je tong uitsteekt zal je het waarschijnlijk
proeven. Omdat de invloed van de Atlantische Oceaan
op het schiereiland Sagres groter is dan waar dan ook
in de Algarve, is dit een van de meest blootgestelde
gebieden in heel Europa. Dat weerhoudt planten en dieren
niet om hier te leven. De planten zijn dik en dichtbegroeid, om zich tegen de wind te beschermen (wat een
lefgozers!). En de vogels schijnen van deze ruige habitat
te houden en maken er een echte trekpleister van. Wij
wedden om een amandeltaart dat als je tussen september en november naar de hemel boven Sagres kijkt, je op
één dag meer dan 100 vogelsoorten kunt tellen. Durf jij
ze te tellen?

•Zuidwest-Alentejo
en natuurpark
Costa Vicentina (pg. 17)

Gemeente

Vila do Bispo
Meer informatie

www.cm-viladobispo.pt
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Kaap St. Vincent

4

Niet nodig om je kompas of coördinaten aan te passen. Je bent echt in
het meest zuidwestelijke punt van Europa! In de oudheid dacht men dat
de aarde hier eindigde. Alsof er niets meer was voorbij de kaap. En we
kunnen begrijpen waarom. Zelfs als je je hoofd als een uil zou kunnen
draaien, zou je alleen maar in het oneindige turen. Deze plek wordt
bewoond door goden en legendes, en het heeft een sterke band met het
Tijdperk van de Ontdekking, toen Portugese zeelui de onbekende zeeën
en nieuwe landen verkenden. De Vuurtoren van St. Vincent (een 38 meter hoge lichte toren, die je niet kunt missen) hielp hen te navigeren naar
zee en terug. Beeld je in dat jij en je ouders zeilers zijn die naar Amerika
gaan. Maar verlaat het schip niet. En doe niet te veel alsof. Of het wordt
werkelijkheid, en je gaat aan boord van een karveel (waarom niet, dit is
immers de meest magische kaap van heel Portugal).

In vogelvlucht
Google eens de legende
van de kraaien van St. Vincent
en leer over het verband tussen
deze zwartgevederde vogels,
de patroonheilige van
Lissabon en de eerste
koning van
Portugal.

Gemeente

Vila do Bispo
Meer informatie

www.cm-viladobispo.pt
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Kliffen
Wat gebeurt er als de zeegolven duizenden jaren lang
tegen de kliffen botsen? Antwoord 1: de rotsen slijten
en hun residu glijdt naar de basis van de klif, waar zich
dan soms een strand vormt. (Er is een passend Portugees spreekwoord: Water dat dag na dag druppelt, holt
de zwaarste steen) Antwoord 2: de rotsen worden op
een merkwaardige manier gevormd omdat de zee en
de regen algares, grotten, zeestapels en bogen aan de
kust uithouwen, waardoor toeristen nieuwe, rotsachtige
routes naar de Algarve vinden. Zo zal het niet moeilijk
zijn om een landschap te bedenken voor je ansichtkaart.

•Grot Benagil (pg. 36)
•Zeestapel (pg. 37)
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Gemeenten

Albufeira, Lagoa,
Portimão, Lagos, Vila
do Bispo en Aljezur
Bezienswaardig

Ponta da Piedade,
Carvoeiro, Algar Seco,
Arrifes strand en
Ponta João de Arens
Meer informatie

www.visitalgarve.pt

Bogen

Boog langs de kustlijn van Lagoa

Gemeenten

Albufeira, Lagoa,
Portimão en Lagos
Bezienswaardig

Marinha strand
(Lagoa)

Meer informatie

Er zijn veel soorten bogen: de boog om pijlen mee te schieten (je weet wel, van Robin
Hood). De boog gemaakt van paardenhaar, waarmee muzikanten instrumenten
als viool of cello kunnen bespelen. En dan
heb je de perfecte boogvorm van de natuurlijke boog, waardoor we verliefd worden op de kust van de Algarve en hun vele
en grote okerkleurige en elegante bogen.
Net als de zeestapels en de grotten zijn de
bogen het resultaat van de mechanische
kracht van de zeegolven tegen de kliffen
en het regenwater dat de kalksteen langzaam oplost. Dus wees de zee en de regen
maar dankbaar omdat ze de Algarve hebben verrijkt met zoveel bogen om te doorkruisen en te bewonderen.

www.visitalgarve.pt
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De grotten van Benagil
Gemeente

Lagoa

Meer informatie

www.cm-lagoa.pt
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5

Kuch. We schrapen onze keel om aan te kondigen dat
dit de mooiste grot aller tijden is, aldus bezoekers uit de
hele wereld. De zee heeft deze natuurlijke grot zo mooi
gebeeldhouwd dat Michael Angelo zelf (Italiaanse schilder en beeldhouwer) jaloers zou zijn geweest. De grot is
ongeveer 20 miljoen jaar oud! Als je de grot wilt bezoeken moet je een van de kleine vissersbootjes nemen die
geankerd liggen voor het strand van Benagil. Schieten
woorden tekort om uit te drukken wat je ziet? Neem
dan een foto. Of vele. Want dat is wat iedereen doet,
nadat ze vol ongeloof deze plek hebben bewonderd. En
daarmee is het een van de meest gefotografeerde plekken in de regio.

Zeestapel
Oh zeestapel, oh zeestapel... Als ik wegga, kom ik zeker
nog terug. Was het de zee die je heeft uitgehouwen?
Jawel, en de zeestapel bood weerstand, in tegenstelling
tot wat er gebeurde met de kliffen waar hij vroeger deel
van uitmaakte. Zij trokken zich terug als gevolg van de
zee-erosie en lieten de Zeestapel helemaal alleen in de
oceaan achter. Zijn aard als een rotsachtig eilandje,
geïsoleerd van nieuwsgierige mensen, is wat zoveel
vogels aantrekt om even te rusten of zelfs te nestelen.
In het voorjaar stapelen deze vogels zich op boven op de
zeestapel en bedekken deze met het wit van hun veren.
Het zijn vooral reigers, maar ook meeuwen, aalscholvers en rotsduiven, die elkaar verdringen voor een stukje
van de 50 meter van deze rots, die zichtbaar is vanaf de
vuurtoren van Ponta do Altar of vanaf het strand van
Caneiros.

Koereiger

Gemeente

Lagoa

Maximale hoogte

23 meter

Meer informatie

www.cm-lagoa.pt

•Sneeuwreiger (pg. 122)
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De heuvel
van Cabeça

Gemeente

Olhão

Maximale
hoogte

249 Meter

De gebroeders Lumière hebben de cinema uitgevonden.
Meer informatie
Thomas Edison heeft de lamp uitgevonden. Maar de
www.cm-olhao.pt
natuur heeft het meest ongelooflijke aller tijden uitgevonden, de Cabeça-heuvel (en andere geweldige geografische
ongelukken van de Algarve!). Ongeveer 155 miljoen jaar geleden, tijdens
de Jura-periode met die grote dinosaurussen, was Cabeça slechts een
rots, een kalksteenmassief. Na verloop van tijd veranderde het proces
van karst-erosie (lees hieronder) in wat er voor je ogen ligt: naakte kalkhoudende rotsbodem, gesegmenteerd door spleten waar kleine, schaduwrijke planten groeien. Je moet weten dat dit de beroemdste kalkhoudende rotsbodem van de regio is, en dat er onder je voeten meer
lucht is dan rotsen. Kortom, dit is de meest solide plek van de Algarve
aan de oppervlakte, en de meest holle plek eronder. Stel dat dit massief
Zwitserse kaas was, dan zou water de muis zijn die de gaten boort.
Snap je?

Hé-ho, hé-ho,
hier zijn de
grotten, we gaan!
Als je de continentale grotten van
de Algarve wilt bezoeken, neem
dan contact op met het “Centro
de Estudos Espeleológicos
e Arqueológicos do Algarve”
of de “Geonauta”.

Het zijn niet alleen vleermuizen onder de grond
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De berggrotten
van Cabeça

Gemeente

Olhão

Maximale
diepte

100 meter

Naar het schijnt hebben we gedurende ons hele leven
zo‘n 105.000 dromen terwijl we slapen. Als een van
jullie de ondergrondse Algarve wil leren kennen, ga dan
niet te ver. In feite zijn er tientallen algares in de Barrocal (je weet nog
wel wat de Barrocal is ...), en op de Cabeça-heuvel zijn er meer dan 30
waarvan enkele behoren tot de diepste! Met geschikte schoenen, helm,
licht en een erkende gids ben je klaar voor je eerste speleologische en
legendarische missie in de ondergrond van de Algarve. Zuilen, stalactieten, stalagmieten, vleermuizen (die schattige „ratten met vleugels“)
en zelfs het gefossiliseerde kaakbeen van een dier heten je meer dan
welkom.

Meer informatie

www.natural.pt

Uitzichtpunt
Cerro da Cabeça

1
1

1

Karstgalerij

2

Berggrotten

3

Stalactieten

4

Stalagmieten

Wat is
karst-erosie?
Regenwater, licht zuur,
lost langzaam op en beeldhouwt
de kalksteen. Als het gesteente

2

erodeert, ontstaan er spleten
waardoor water naar binnen kan
sijpelen, en zo van binnenuit
“algen”, galerijen en zelfs

3

ondergrondse stromen
4

kan vormen.
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De heuvel van São Miguel
Vanaf hier kun je de hele wereld zien! Van de zee tot
het Caldeirão-gebergte, binnen een gezichtsveld dat
vergelijkbaar is met dat van een kameleon, die in twee
richtingen tegelijk kan kijken en zijn ogen 360 graden
kan draaien. Voor de Grieken was dit een heilige berg.
Voor jou is het misschien wel een van de beste uitzichtpunten van Portugal. Op de top vind je naast het uitzicht ook honingkleurige calciet (mineraal dat kalksteen
vormt) en voel je de frisse bries van de hooglanden. Kijk
om je heen en laat je verlekkeren op johannesbrood-,
olijf- en vijgenbomen. Deze laatste voorziet je van zoete
vijgen waaraan de berg zijn tweede naam heeft te danken: Monte Figo, wat natuurlijk vijgenheuvel betekent.
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Gemeente

Olhão

Maximale hoogte

410 Meter

Meer informatie

www.cm-olhao.pt

Het Monchique
-gebergte

Gemeente

Monchique

Maximale hoogte

902 meter

Meer informatie

www.cm-monchique.pt
Het is de hoogste, meest mistige, regenachtige
en alles wat je kunt bedenken van de Algarve.
Hij valt op door zijn rijke bodem, waar boeren terrassen aanleggen om
maïs, groenten en andere producten te verbouwen. Kenmerkend zijn de
bomen en de nefelien-syeniet, stollingsgesteenten die je alleen op deze
berg vindt. Verder zijn er zeldzame planten (verstopt in de vegetatie) en
waterbronnen, waarvan sommige geneeskrachtige eigenschappen hebben (bijna net zo wonderbaarlijk als de toverdrank van
Getafix, die de Galliërs die ervan dronken onoverwinnelijk maakte). De uitdrukking „tuin van de Algarve“ past
•Nepheline Syenite (pg. 72)
als gegoten.

Een kraterpijp
op het strand

Het Monchique-massief is niet de enige woeste rotsformatie in de Algarve. Er is ook de vulkanische kraterpijp
in Luz beach, Lagos. Deze donkere stollingsgesteente
staat bekend als... „De donkere rots“, en dat is het enige dat overblijft van een vulkaan die 70 miljoen jaar
geleden actief was. De rots is 80 meter groot en 40
meter hoog, en valt meteen op in het kleurrijke landschap
rondom.Hier en daar is het bedekt met een soort bubbels,
een overblijfsel van de (je raadt het al!) luchtbellen die
verstrikt raakten in het magma.

De Monchique-eik
(Quercus canariensis) is een
zeldzame en kenmerkend
voor deze Serra
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Caldeirão-gebergte
Moerasparelvlinder

Gemeenten

Silves, Loulé, São
Brás de Alportel,
Tavira en Alcoutim
Maximale hoogte

De stripboeken slaan weer toe in onze verbeelding.
En daar is een goede reden voor: de berg Caldeirão
wordt ook wel Mu genoemd, de naam van het verloren
continent waarnaar Corto Maltese op zoek is in drie
fantastische stripverhalen. We zijn er zeker van dat
als schrijver Hugo Pratt deze berg zou kennen, de
avonturen van Corto Maltese in de Algarve zou
plaatsvinden. Dat gezegd hebbende, Caldeirão is bedekt met kurkeiken, aardbeibomen, cistus, gaspeldoorn
en heide. Vooral de wilde kat en de Euphydryas aurinia
vlinder vinden hem leuk. Vroeger ond de Iberische Lynx
hem ook lekker, maar nu vind je hem alleen nog in het
broedcentrum van Silves.

590 meter

Meer informatie

www.in-loco.pt
www.visitalgarve.pt

•Iberische Lynx (pg. 145)

Vertel me wat
je maakt, en ik
weet wat je doet.
Je vindt veel grondstoffen op deze
berg. Kurk, aardbeiboom, honing, kaas,
paddestoelen, geneeskrachtige en
aromatische planten worden door
de bevolking geproduceerd als
een vorm van inkomen.
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Espinhaço de Cão gebergte
Gemeenten

Aljezur, Vila
do Bispo, Lagos
en Monchique
Maximale hoogte

297 meter

Meer informatie

www.minhaterra.pt/
vicentina
www.visitalgarve.pt

„Wat een vreemde naam!“ zou je denken, als je Portugees sprak. Omdat het letterlijk „De ruggengraat van
een hond“ betekent. Dat is het natuurlijk niet. En voor
velen is het ook geen bergketen, maar een reeks heuvels
op kleine hoogte. Maar laten we het toch een bergketen
noemen. Hier tref je mooie plekken met eiken en aardbeibomen, die erg gewaardeerd worden door de bosvogeltjes die van tak tot tak vliegen. Koolmezen, nachtegalen, leeuweriken en roodborstjes zijn van de partij.
En konijnen dartelen lekker rond op deze glooiende
landschappen. Waarom vind je ze niet leuk? Strek je
oren uit, doe een pomponstaart aan (of niet) en huppel
over deze berg die in de winter bedekt wordt met het wit
van cistus.

Bijenkorf

Zeebergen.
Miljoenen jaren geleden
ontstonden bergketens uit een aantal
aardbevingen wat ooit de oceaan was.
Maar hoe? Wel zo: de tektonische krachten
veranderden de verdeling van de continenten
en oceanen op de planeet. Toen de continenten
elkaar naderden, vouwden de rotsen ertussen
als papier en rezen op, waardoor de
bergen van leisteen en grauwacke
in de Algarve ontstonden.
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In de bergen bieden eikenbossen (meestal steeneiken en kurkeiken)
beschutting en schaduw aan andere planten en dieren, onder hun
grote, altijdgroene bladeren die op verschillende tijdstippen vallen en de
moederboom nooit naakt achterlaten. Korte, koele herfstdagen zijn een
genot in deze inheemse bossen van de Algarve. De bladeren knisperen

Aan de kust zien de zeedennen eruit als een groene zee met kronen.
Niet alleen kronen: gewelfde kronen, wat betekent dat ze heel rond zijn
en heel dicht bij elkaar staan. De bladeren (bijna altijd groen, bijna altijd
de bomen bedekkend) zijn naaldvormig en als ze op de grond vallen
noemen we ze “caruma”. In deze bossen slapen, eten en spelen vogels
zoals de azuurblauwe ekster, de grote gevlekte koekoek, de vink, de
koolmees (heel veel) en ook wilde konijnen en luie kameleons.

Je groeit als een boom. Je wordt groter en je wordt breder. Je doet
gewoon geen fotosynthese, je hebt ook geen koekoeksnesten op je
hoofd of wortels als voeten. Maar iemand heeft dat wel. Wie? De
gelukzalige bossen van de Algarve.

Bossen

Dennenbossen

Steenuil

Kurkeiken

Aardbeiboom

Bos kreupelhout
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www.quercus.pt/areas-tematicas/floresta
www.florestacomum.org

Meer informatie

De dennenbossen tussen Ludo en Quarteira,
het dennenbos van Bordeira, het recreatiepark Castelejo, de kurkeikbossen in Alportel
en Bengado, de eikenbossen tussen Alferce
en Marmelete, de eikenbossen in Bordeira,
de oeverbossen in de Foupana, de rivieren
Vascão en Aljazur, en de Barranco dos Pisões.

Bezienswaardig

Alcoutim, Faro, São Brás de Alportel, Loulé,
Monchique en Aljezur

Gemeenten

Hop

Bosje aan de rivier

In de rivierlanden van de Algarve groeien de enige loofbomen in de regio.
Met populieren, essen, wilgen en elzen laten de rivierbossen je zien dat
de natuur zich in de loop van het seizoen prachtig kleedt! Alleen al hiermee merk je de overgang van groen naar wintergoud.

onder je schoenen, de dauw glinstert op de kop van een of ander levend
wezen, kauwend op eikels of een aardbeiboom.

De natuur in
de Algarve
geeft je... zin
om “Eureka”
te roepen!
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Water

Water is overal. Op de planeet: 70% van het aardoppervlak is bedekt met water. In jouw lichaam:
meer dan 60% is water. In een tomaat (95%). Zelfs
in de kleinste bacteriën (75%). Hetzelfde zie je in de
Algarve, en je zult geen druppel water missen nadat je de volgende pagina‘s hebt bezocht. Voel je
als een zeemeerman of zeemeermin in de diepte van
de Atlantische Oceaan en volg de stroming van de
grote rivier in het zuiden, blub-blub in vijvers, rivieren
en estuaria. Opgelet bemanning: doe je duikvinnen
en je ademhalingsmasker aan, want je staat op het
punt om in de meest fantastische waterlopen van de
Algarve te duiken. 3, 2, 1, plons!

De rivier Quarteira
Narcissus
willkommi

Gemeenten

Albufeira e Loulé
Meer informatie

www.cm-albufeira.pt
Zoetwater

In deze rivier zwemmen zeebarbelen en palingen. Langs
het water groeien er droge landbomen, die goudkleurige wielewalen en steenuilen aantrekken. Aan de riviermonding ligt het grootste aaneengesloten gebied van
rietvelden in het zuiden van Portugal, de rietvelden van
Vilamoura, met 29 hectare. Op deze plek verschuilen de
westerse purperkoeten. Als er een beetje een botanicus in je zit, lees dan dit: op de rivierlanden groeit de
enige bekende populatie van de Narcissus willkommi.
Een zeldzaamheid in geel.

Riet
(Phragmites
australis)

Een weetje:
op een van de stranden
van Albufeira zijn er ogen van
water die van onder het zand naar je
gluren. Echt waar, we zweren het! Het
strand Olhos de Água (wat Waterogen
betekent) dankt zijn naam aan de
waterpoelen onder het zand, die in
het Portugees “olheiros” of “ogen”
worden genoemd. Je kunt ze zien,
en zij jou, direct aan het
water bij laagtij.

•Purperkoeten
(pg. 121)
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Zoetwater

Tijdelijke vijvers
Kan je raden waarom ze tijdelijk zijn? Omdat ze een deel van het jaar
water hebben (tijdens de overstromingsperiode) en een ander deel staan
ze droog. Deze kleine vijvers worden gevoed door regenwater of de
omringende beekjes, wanneer deze laatste overstromen. En de bewoners zijn sowieso tevreden, want ze zijn zeer goed aangepast aan de
ecologische omstandigheden van deze habitat. Zoogdieren zijn hier om
hun dorst te lessen, ooievaars en reigers om zich te voeden, en amfibieën
en libellen om zich voort te planten. Er groeien hier zelfs een paar prachtige witte bloemen, beschermd door fairy-garnalen. Zoveel leven in zo‘n
kleine en ondiepe ruimte.

Gemeente

overal in de Algarve,
voornamelijk aan
de Costa Vicentina
Meer informatie

www.lifecharcos.lpn.pt

Kikkervisje,
Triops vicentinus

Je hebt de Cycloop
... en de Triops
De Cycloop heeft misschien maar één
oog, maar de Triops vincentinus kikkervisje
heeft er drie (en nog 50 paar aanhangsels die
hem helpen bij het voeden, bewegen en ademen).
Deze schaaldier leeft al zoveel miljoenen jaren
zonder enige evolutionaire veranderingen
dat we het een “levend fossiel” noemen.
Hij koos deze vijvers om in te leven en
schudt zijn lichaam krampachtig
heen en weer terwijl hij over het
water zwemt. Een unicum in
de wereld!
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De rivier Seixe
Ijsvogel

Gemeenten

Monchique en Aljezur
Meer informatie

www.cm-aljezur.pt

Zoetwater

Het is niet elke dag dat een kleine rivier die uitmondt
in een strand één van de 7 wonderen - stranden van
Portugal wordt. Dit overkomt alleen de rivier Seixe, met
zijn monding in het strand van Odeceixe. Ga zwemmen
in zee of in de rivier, kies zelf maar! Op moeraslanden
worden zoete aardappelen, pinda‘s en maïs geteeld. Bekijk ze (en begeer ze!) in een kanotocht, maar laat je
niet afleiden door de blauwe pijlvormige trossen veren
die soms uit het water schieten: het zijn de ondeugende
ijsvogels die in deze habitat leven.
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Zoetwater

Benémola-fontein
Deze naam moet je al bekend in de oren klinken. We
keren terug naar de Benémola-fontein vanwege de chemische formule H2O: dit is een uitzonderlijke plek in de
Algarve Barrocal. Dankzij de aanwezigheid van stuwen
(constructies die het water bewaren voor irritatie van de
toevoer) en verschillende bronnen is het er nooit droog.
De waterloop houdt zelfs in de zomer een debiet van
ongeveer 60% in stand. Nou, en er zijn ook de watermolens, norias (waterwielen) en ruïnes van een andere watermolen die ooit werden gebruikt om graan te malen.
Dat is wat je nodig hebt, water, vochtigheid en frisheid.

Gemeente

Loulé

Meer informatie

www.cm-loule.pt

• beschermd gebied
Fonte Benémola (pg. 21)

Fonte Férrea
Hoewel er in de Algarve veel fonteinen
zijn, steelt de Fonte Férrea (dat wil zeggen de Ijzerhoudende Fontein) de show.
Hij heeft alles: biologisch belang, check.
Picknickpark met stenen tafels om gezellig met het gezin te eten, check. Een houten brug over de rivier, check. Een fontein
waaruit ijzerhoudend water stroomt om
je lichaam hemoglobine helpen te produceren en je cellen van zuurstof te voorzien,
check. En duiven die over je hoofd heen
koeren, laatste check.
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Gemeente

São Brás de Alportel
Meer informatie

www.cm-sbras.pt

6

Fonte Férrea
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Zoetwater

~
De rivier Gilão
Gilão of Séqua? Beide. Als de rivier vrij langs de bergketen Caldeirão stroomt, heet ze Séqua, als ze de
stad Tavira binnenkomt, wordt ze Gilão genoemd.
De plaatselijke bevolking heeft een legende om dit te
verklaren: gedurende de bijna vijf eeuwen durende Arabische bezetting van de Algarve werd de Moorse prinses
Séqua verliefd op de christelijke ridder Gilão. En hij werd
verliefd op haar. Elke dag ontmoetten ze elkaar in het
geheim, totdat ze werden gevonden. Uit wanhoop wierpen zij zich in de rivier, en vielen aan weerszijden van de
brug. En zo werd het de enige rivier in de Algarve met
twee namen. Denk aan deze legende terug wanneer
je stopt bij de Gilão, waarin de beekjes van Alportel en
Asseca uitmonden, en spreek dan uit volle borst woorden
van liefde uit. Wie weet kan iemand ze aan de andere
oever horen?

7

Voorjaar

Caldeirão-gebergte
Monding

Quatro Águas
(Formosa ria)
Spanwijdte

232 kilometer

Meer informatie

https://snirh.apambiente.pt

De beek van Asseca
Deze kleine waterloop trekt tal van dieren aan. De otter
is misschien wel de belangrijkste, maar hij deelt de beek
met de Iberische groene kikker, de mediterrane moerasschildpad, de dieprode libel, de zoetwaterslak en andere
soorten die soms last hebben van het onophoudelijke
spechten van de specht. Dit is een van de meest interessante geologische gebieden van de Algarve, en alsof dat
nog niet genoeg is, heeft het ook natuurlijke watervallen. Torre, Pomarinho en Pego do Inferno (deze vormt
een lagune waarin je kunt zwemmen).

Gemeenten

São Brás de Alportel en Tavira
Meer informatie

https://snirh.apambiente.pt
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De otter zwemt naar de
monding van de rivier

Pego do Inferno
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Zoetwater

De rivier Guadiana
Geloof jij dat de Romeinen, de Moren, de Portugezen
en zelfs de Spanjaarden de naam hebben beïnvloed?
Guadiana: dat is de benaming van de meest bevaarbare Portugese rivieren, die de Algarve met de Alentejo
verbinden. Eeuwenlang fungeerde het als een weg om
goederen zoals tarwe, honing, ertsen en olijfolie te vervoeren. Niet verder vertellen, maar het diende ook om
Spaanse suiker, koffie en zeep te smokkelen in boten
die in het holst van de nacht in Portugal aanmeerden.
Tegenwoordig kun je er op dobberen op een plezierboot
die je als een nobele kapitein door het water leidt. Laat
je voeren en stel je voor dat je een van de zelfvoldane
kleine palingen bent die in de rivierbedding leven.

Rivierprik of negenoog
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8

Voorjaar

Campo Montiel (Spanje)
Monding

Vila Real de Santo
António (Algarve)
Spanwijdte

810 kilometer
(waarvan 260 in Portugal)

Meer informatie

https://snirh.apambiente.pt

De rivier Arade

Zoetwater

Vrij klein maar na de Guadiana is het de belangrijkste,
hoogstromende rivier. De geschiedenis vertelt dat de
rivier overbodig is geworden in de commerciële en culturele hoofdstad van de Moorse Algarve: Silves. Eens
bevaarbaar is, heeft deze rivier drie zijrivieren of bronnen
die erin stromen - Boina (niet Bono), Odelouca en
Arade - en een belangrijke ecologische waarde, met
500 soorten vlinders en meer dan 100 vissen.

De wilg is een
typische boom langs
rivieren en beken

Voorjaar

Caldeirão-gebergte
Monding

Portimão

Spanwijdte

75 kilometer

Meer informatie

https://snirh.apambiente.pt
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Ria de Alvor
Gemeenten

Portimão e Lagos
Meer informatie

Zoet water en
zout water

www.cm-portimão.pt
www.cm-lagos.pt

Kustlagune
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Jongens en meisjes, aanschouw 1500 hectare moerasland, grotendeels bestaande uit ondergelopen terrein
zoals zoutmoerassen. Het water is zoet door de vier
stromen die hier binnenstromen - Odiáxere, Arão, Farelo
en Torre -, maar meestal is het zout door de invloed
van de Atlantische Oceaan. Net als Ria Formosa is de
Ria de Alvor een moerasland van internationaal belang
(Ramsar-site) en lijkt het wel een dierentuin onder de
blote hemel. Op zoek naar insecten? Er zijn meer dan
600 soorten motten en vlinders. Natuurlijk gebruiken
sommige vleermuizen ze om hun avondeten te bereiden.
Net zoals meer dan 150 vogelsoorten zich hier verlekkeren aan de jonge vissen en de larven van week- en
schaaldieren. Jawel de dierenwereld is een beetje beestachtig.

Ria Formosa
Gemeenten

Loulé, Faro, Olhão,
Tavira en Vila Real
de Santo António
Meer informatie

www.icnf.pt

• natuurpark
Ria Formosa (pg. 18)
• barrière-eilanden (pg. 28)
• schiereilanden Ancão
en Cacela (pg. 31)

Zoet water
en zout water

Elegant, sfeervol, harmonieus. De ria is zo mooi dat je
haar met veel bijvoeglijke naamwoorden zou kunnen
omschrijven. Deze lagune is de belangrijkste natte zone
in het zuiden van Portugal en elke weldenkende burger
in de Algarve zal erover opscheppen. Ze wordt gevoed
door het zoute water van de zee en de tijdelijke zoetwaterstromen wanneer deze in de ria vloeien. Het lijkt
wel een supermarkt voor de vele soorten die zich hier
voeden, en als een kraamafdeling voor de andere die in
het warme, kalme en ondiepe water groeien. Gescheiden van de zee door een lange strook zand, bestaande
uit vijf barrière-eilanden en twee schiereilanden, heeft de
Ria Formosa een wonderbaarlijke ecologische rol: het
herbevolken van de oceanische zone van de regio. En
omdat ze zo mooi is, behoort ze tot de 7 natuurwonderen van Portugal.

De schaaldierenvanger
van Ria Formosa vangt
gegroefde tapijtschelpen
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Salgados Lagoon
Gemeente

Silves
Zoet water en
zout water

Meer informatie

www.cm-silves.pt

De lagunes aan de kust zijn als natuurlijke zwembaden,
die je de meest intieme geheimen van de natuur onthullen. Ook al zijn ze wat aan de kleine kant, zoals die
van de Salgados. Gescheiden van de zee door een lang
duinsysteem, omringd met riet om wat privacy te geven
aan de vogels die hier leven, is deze lagune geclassificeerd als een belangrijk vogelgebied (IBA - Important
Bird Area). Doe alsof je een ornitholoog bent en jaag
(alleen met je ogen) op flamingo‘s, lepelaars en meerkoeten.

Moerasvegetatie: biezen, riet en zegge
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Monding van
de Almargem
Gemeente

Loulé

Meer informatie

www.cm-loule.pt

Zoet water
en zout water

Stel dat je een soundtrack van deze kustlagune zou
componeren met een kwintet, dan zou die zeker bestaan uit de krooneend, de steltkluut, de aalscholver,
de purperreiger en de wilde eend, meteen ook de meest
interessante vogels die over deze natuurlijke plek vliegen. Op een steenworp van de lagune, die in de winter
uitmondt in de zee, staat een klein dennenbos met andere soorten snavels en veren op de takken: eksters met
azuurblauwe vleugels, de karekieten en de nachtegalen.

Meerkoet

Kleine Zwartkop
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Estuaria van Arade,
Alvor en Guadiana
Gemeenten

Zoet water en
zout water

Lagos, Portimão, Lagoa,
Silves, Vila Real de Santo
António, Castro Marim,
en Alcoutim
Meer informatie

snirh.apambiente.pt

De bewoners van de estuaria wonen
hier het hele jaar door of net lang genoeg
om de rivieren op of de zee af te gaan.
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Zoet water
en zout water

Wat zijn ze? Overstroomde overgangszones tussen rivier en zee. Met
andere woorden, het is waar zoet water zich mengt met zout water,
waardoor een „soep“ ontstaat met zoveel voedingsstoffen voor vissen
dat de estuaria (riviermondingen) 30 keer productiever zijn dan zeegebieden van dezelfde grootte. De dieren in de riviermonding worden
door de getijden beïnvloed en zijn meer dan geschikt voor het leven in
het slib (bij eb) en het water (bij vloed). Bij hoogwater loopt het water
over de oevers, waardoor de zand- en slibbanken onder water komen
te staan. Het feest vindt echter plaats tijdens eb. Vogels zoals de bonte
strandloper en de strandplevier springen op het slib op zoek naar heerlijke schaaldieren.

•de rivier Guadiana (pg. 56)
•de rivier Arade (pg. 57)
•ria de Alvor (pg. 58)

Strandplevier
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Je weet het wel. Het is de op een na grootste oceaan ter wereld. Het is
de oceaan rond Portugal en, mijn beste Cousteau, ook de 200 km kust
van de Algarve. De naam komt van de Griekse mythologische held Atlas, die door Zeus (de „koning“ van de Griekse goden) werd veroordeeld
om de aarde en de lucht voor altijd op zijn schouders te dragen. Maar
weet je wat nog meer? Ga naar de stranden van de Algarve, loop het
turkooisblauwe en smaragdgroene water in en zwaai op de zoutwatergolven. Er is geen betere kennismaking met de Algarve. Wees voorzichtig
met je acrobatische toeren, want je gaat zwemmen in een oeroude oceaan van meer dan 175 miljoen jaar oud.

Atlantische Oceaan
https://snirh.apambiente.pt

Meer informatie

Gemeenten

alle, behalve Alcoutim,
Monchique en São Brás
de Alportel

zeggen we graag.

“Atlantische” soorten,

typisch mediterrane soorten.

leefgebied wordt verrijkt met

de Algarve, waardoor dit mariene

nieuwe soorten naar de kust van

de Atlantische Oceaan en brengen

zeestromingen de wateren van

de Middellandse Zee kruisen

Door de invloed van

“Atlantisch”.

Zout water
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De natuur
in de Algarve is...
een vrolijk en
chaotisch ras.
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Stenen

Er wordt gezegd dat de geschiedenis van de aarde
in zijn rotsen staat geschreven. En dat is waar. Als we
vandaag weten dat sinds de vorming (4600 miljoen
jaar geleden) de lithosfeer, de atmosfeer en de
levensvormen zijn veranderd, komt dat door de rotsen. Oh! En de levende wezens die er sporen in hebben achtergelaten. Verander nu het zand van de tijd
en reis door miljarden en miljarden sedimenten, geografische kenmerken, rotsen en zelfs fossielen van
dinosaurussen. Dinosaurussen? In de Algarve? Wat?!
Ik ga ze nu meteen opzoeken! (Oké, ik zal erover
lezen).

Zand
Heb je er ooit bij stilgestaan uit welk materiaal zand is
gemaakt? Voordat je je achterwerk op de stranden van
de Algarve laat zakken, weet dan dat zand niets meer is
dan een sediment gemaakt van deeltjes van veel oudere
rotsen. De losse korrels waaruit het bestaat, zijn afkomstig van de erosie van de moederrotsen, die in de loop
van duizenden jaren in stukken zijn afgebrokkeld. Over
het algemeen zijn de zeer fijne, gouden korrels van de
stranden van de Algarve bijna allemaal hetzelfde, wat
betekent dat het zand afkomstig moet zijn van een enkele soort rots. Je kunt er kastelen mee bouwen met
ophaalbruggen (die je niet kunt tekenen), zeesterren en
eender welke vormen van je strandspeelgoed; je ouders
in kipnuggets veranderen door ze met zand te bedekken
nadat ze uit het water komen (vertel ze niet dat we dit
hebben voorgesteld) en gewoon afkoelen, inademen en
uitademen terwijl de zee komt en gaat, komt en gaat...

Eigenschappen

samengesteld uit
minuscule detritus
(korrels) tussen 0,02
en 2 millimeter klein;
poreus gesteente;
lichte kleur (in de
Algarve)

• strand (pg. 26)
• duinen (pg. 27)
• fossielen (pg. 78)
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Kalksteen

Eigenschappen

lichte kleur; hard; compacte
of zeer gefragmenteerde
textuur; variabele
doorlaatbaarheid

Dit sedimentair gesteente is (bijna) overal in de
Algarve te vinden. Als je naar de kustlijn kijkt,
vind je het op de heuvels van de Barlavento, van
Kaap St. Vincent tot aan Olhos de Água. En als
je naar de Barrocal kijkt, gebeurt hetzelfde,
want er is geen heuvel zonder zijn kalk, bij
wijze van spreken. Zonder dit gesteente, dat
gemakkelijk door de zee of regenwater
wordt gebeeldhouwd, zou er geen karstlandschap zijn, misschien wel het meest
indrukwekkende in de Algarve. En
zonder dat zou het traditionele Portugese plaveisel niet erg geplaveid
zijn: de witte rots waarop
je loopt is kalksteen. Wat
dacht je daarvan?

Malhada Velha, Loulé

vloed (hoogtij)
eb (laagtij)

Als je je als een dwerg wilt voelen in het koninkrijk van
carbonaatrotsen (lekker, doet ons denken aan spaghetti
carbonara), bezoek dan de Malhada Velha in de Varejota-berg. Terwijl in de Cabeça-heuvel de kalkstenen
plaveien bijna op de grond liggen, transformeren ze hier
in mega-kalkstenen plaveien, staande in fantastische
en kolossale vormen, verticaal gevormd door de regen.
We geven je een minuut om de rotsen van olifanten,
adelaars en sfinxen te vinden. 1, 2, 3... start!
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Marinha strand, Lagoa
We weten dat het een drukke wereld is, dus als je alles in
één keer wilt zien, is het Marinha-strand het antwoord
op je haast. Vanaf de kalkstenen heuvels rondom het
strand zie je niet één, niet twee, niet drie, maar vier landvormen: bogen, zeestapels, zinkgaten en grotten.

Klifrug

karstgalerij

karstgalerij
inham

stapel
alluviale waaier

boog
alluvium

Karstlandschaft
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Nefelien-syeniet
„Welke steen heb ik eigenlijk gevonden?“ Als je in het
Monchique gebergte bent, is het meest waarschijnlijke
antwoord monchiquito of nefelien-syeniet. Deze bergketen heeft een grote verscheidenheid aan gesteenten.
Het grotendeel (ongeveer 90%) zijn de syenieten, die nu
hard zijn, maar 72 miljoen jaar geleden vloeibaar en
deegachtig waren. Bah. Er is een verklaring: ze komen
van magma diep in de aarde, dat stolde toen het zich
nog in de korst bevond en later door de tektonische
bewegingen van de planeet naar buiten werd geduwd.
Bovenop de Fóia kun je er makkelijk stappen, zien, aanraken en ruiken (het heeft een eigen geur, nietwaar?)
beter dan wie dan ook. We overdrijven niet als we zeggen dat het het meest bijzondere is. In heel Portugal
komt het alleen hier tevoorschijn!

Syenietafzettingen
in Fóia
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Eigenschappen

donkere kleur, met
lichtgekleurde zichtbare
kristallen; zwaar; hard;
gemaakt van nefelien
(vandaar de naam)

•Monchique-gebergte (pg. 41)

Schist en grauwacke

Pedra da Agulha (stapel
leistenen en grauwackes),
Aljezur

Detail van het schist-greauwacke-complex - een opeenvolging
van schistlagen en grauwackes in de klif

Als schist schist is en grauwacke grauwacke, waarom
worden ze dan hier vermeld alsof ze hetzelfde zijn?
Omdat je ze samen in de bergen van de Algarve zult
vinden. Schist en grauwacke zijn de oudste gesteenten
in de Algarve. Dat wil zeggen, zij waren degene die
eerst op de bodem van de oceaan ontstonden, en toen
kwamen de rotsen van de Barrocal en uiteindelijk die
van de kust. Dus de bergrotsen kwamen uit de zee?
Juist, en het bewijs daarvan zijn de zeefossielen erin. Dit
alles gebeurde meer dan 350 miljoen jaar geleden. De
innerlijke activiteit van de aarde was zo onrustig dat de
rotsen ondergedompeld tussen de continenten vouwden
en opstegen totdat ze uit het water kwamen, weg van
de zee. In de rotsachtige wereld van de bergen vind je
bewaarde zeedieren die een hele diepe slaap houden,
zoals Doornroosje. Maak ze gaandeweg langzaam
wakker om te horen wat ze te zeggen hebben na zoveel
jaren van steenachtige stilte.

Eigenschappen

schist is een metamorf gesteente dat
afkomstig is van een donkere (grijze,
bruine) kleigesteente; niet erg hard;
splintert gemakkelijk. Grauwacke is ook
een metamorf gesteente, maar het
komt uit een zandstenen rotsformatie
met fijne korrels; variabele kleur,
afhankelijk van andere aanwezige
mineralen (groen, geel, rood...).

Klif bij het strand
van Monte Clérigo
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Grés de Silves
Dit verhaal begint net als vele andere die je kent. Er was
eens een rots, en voordat het een rots was, waren het
veel losse deeltjes van andere, reeds bestaande rotsen
geweest. Miljoenen jaren geleden begonnen sommige
van de rivieren van de Algarve naar tektonische depressies te stromen, samen met die deeltjes en kleisedimenten. Uit het mengsel van klei en zand ontstond een
sedimentair gesteente met zeer bijzondere eigenschappen, dat zich ophoopte op leisteen en grauwacke - de
rode zandsteen, of grés de Silves. Zo werd besloten om
tussen de kalksteen van de Barrok en de schist en de
grauwacke van de Serra te blijven hangen. Het is als een
bemoeizuchtige strook, die de andere kruist en om je
aandacht schreeuwt: „Hey kijk naar mij, mooi en niet
plakkerig, helemaal in het rood gekleed!“

10
Eigenschappen

sedimentair gesteente
van zand en klei;
roodachtig; ruw

Muur van Grésde-Silves, kasteel
van Silves

Onze eigen Stonehenge
In het archeologische circuit
van Vilarinha, in Vale Fuzeiros, staan vier menhirs in
grés de Silves, gebeeldhouwd
door onze neolithische voorouders voor sociale en religieuze doeleinden. Dit samenstel van verticale rotsen is
het beste voorbeeld van deze
megalithische monumenten
in de Algarve, die ons doen
denken aan een kleinere,
eenvoudigere Stonehenge (in
het Verenigd Koninkrijk).
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De meest spectaculaire hoekige
onregelmatigheid in Portugal
Op loopafstand gelegen (of mijn-ouders-brengen-mij-afstand) Op het
strand van Telheiro (Vila do Bispo) kun je verschillende geologische lagen vinden - de Massivo Antigo‘s schist en grauwacke, ontstaan in de
Vicentijnse kust, met de zandsteen en roze klei van Grés de Silves - zonder enige vergelijking tussen hen. Sommige zullen verticale plooien zijn,
andere glad en horizontaal. In de praktijk zie je een sprong van 100 miljoen jaar in de geologische geschiedenis, het resultaat van tektonische
verschijnselen die de oudste rotsen in het landschap (Massivo Antigo
- Old Massif) doen zinken, veranderen, vouwen en kreuken (poeh!). is
de formatie grés de Silves.

Grés-de-Silves
(Trias)

Grindgroeve op het
strand (Kwartair)

Schisten en
grauwackes
(Paleozoïcum)
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Steenzout
Niets is onveranderlijk in de natuur. Er is een reden
waarom Lavoisier zei dat in de natuur niets wordt
gecreëerd, niets verloren gaat en alles verandert. Dat
is precies wat er gebeurde met steenzout, gedurende 230
tot 150 miljoen jaar. Het zeewater op de kleine warme
en zoute vijvers van die tijd verdampte, en liet de zouten
achter die zouden resulteren in verdampingszout zoals
het steenzout. Vandaar de zoute smaak (proef het met
het puntje van je tong).
Deze rots, in Loulé, is 230 meter diep, in de Campina de
Cima-mijn. Er zijn afdalingen naar deze ondergrondse
zoutkoepel, waar de duisternis alleen wordt doorbroken
door de zaklampen van de mijnwerkers.

Eigenschappen

sedimentair gesteente
gemaakt van haliet
(zoutkristal) en andere
zouten die zijn afgezet
door verdamping;
extreem oplosbaar in
water; de kleur hangt
af van de onzuiverheden,
variërend van wit tot
oranje, rood, roze,
grijs en bruin

Steenzoutmijn in Loulé
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Leer je ogen om te kijken...
de stedelijke rotsen.
„Als je kunt kijken, zie. Als je kunt zien, merk op“. Dit citaat is van José
Saramago, de eerste Portugese schrijver die in 1998 de Nobelprijs won.
We delen het met je zodat je weet dat er overal stenen (stukjes rots) zijn,
niet alleen in de natuur, maar je moet er ook echt op letten. Monumenten,
straten, kerken, gebouwen en stedelijke uitrusting hebben ze nodig om
te bestaan in dorpen, steden en gemeenten. Vlak onder je neus liggen
stenen van verschillende leeftijden, vormen, kleuren en maten. Probeer te
ontdekken tot welk type rots ze behoren en in welk geografisch gebied
van de Algarve je ze in hun ruwe staat kunt vinden. Zijn ze van de Serra?
De Barrocal? De Litoral? Kijk goed. En geef een antwoord.

Meer waard
dan diamanten
neem een kijkje in deze gidsen:
Guias de Geologia e Paleontologia

Portugese bestrating
in kalksteen en basalt

Urbana de Lagos, Faro e Tavira. We
hebben het gevoel dat ze je zullen
helpen om de stedelijke rotsen die
uit de “wildernis” zijn gekomen
beter te leren kennen.
kommen.
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Fossielen
Om geen verwarring te zaaien, fossielen
zijn geen stenen. Het zijn resten, sporen
of overblijfselen van versteende levende
wezens (echt waar!) in rotsen of andere
natuurlijke materialen, zoals amber (of
barnsteen). Je ziet ze overal in de Algarve:
daarboven, in de bocht, op de weg, in

de wildernis, zolang je maar openstaat
voor de prikkels aan je neus, ogen, oren,
tong en huid. Je geest is tenslotte een
open (en multi-sensoriële) deur naar de
kennis van dingen die in de materiële
wereld (en in de fantasiewereld) bestaan.

Fossiele gids voor de kleine-belangrijke
paleontologen

1

Aljezur,

Strand van
Amoreira

2 Vila do Bispo,

Strand van Salema
en Strand van Santa
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3 Kust tussen

Albufeira en Lagos,
Strand van Carvalho
(Lagoa)

Brás
4 São
de Alportel,

Geoponto da Mesquita

1. Duinen

Na verloop van tijd kan het losse zand op de duinen veranderen in
een geconsolideerd, gecementeerd gesteente, een proces dat duizenden tot miljoenen jaren duurt. Als deze periode aanbreekt, krijgen
we een fossiele duin. Op het strand van Amoreira zijn er overblijfselen van een oude duin, nu versteend, met planten die nergens anders ter wereld voorkomen en rare namen hebben zoals: Biscutela
vicentina en Diplotaxis vicentina. Deze duinen maken deel uit van
het grootste gebied fossiele duinen van Europa!
Endemische plant
van de fossiele duinen
van Costa Vicentina
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De voetafdruk van Ornithopode
op het strand van Salema

2. Voetafdrukken
van dinosaurussen
Ver weg en veilig in het heden, zijn dit
de dieren die ons het meest verbazen.
Maar als ze hier in levende lijve waren,
zouden ze het meest gevreesd zijn, en je
doen wegrennen voordat ze zelfs maar een
blijk van teken konden geven. De dinosaurussen die zo‘n 150 tot 250 miljoen jaar
geleden de aarde bewoonden, leefden ook
in de Algarve. De aanwezigheid van deze
reptielen in de regio ligt vast in de rotsen
door middel van ichnofossielen (fossielen
die activiteit van levende organismen tonen,
zoals voetafdrukken, eieren of dierlijke
uitwerpselen - bah!). De beste plaatsen
om ze te zien zijn op het strand van Salema
en het strand van Santa, waar je grote
gebieden kunt vinden met voetafdrukken
van vleesetende dinosaurussen en grote herbivoren
(planteneters). Deze dieren hebben de afgelopen miljoenen
jaren „overleefd“ met hun voetafdrukken op de rots
(het is goed dat ze zulke grote voeten hadden).
80

11

3. Schelpenhoop
Het strand van Carvalho is een hotspot
voor dit soort rotsen, die zich mengen
met hun kalkstenen zandkorrels en fossielen van mariene soorten. Je komt op
het strand door een tunnel die met de
hand is gegraven in de rotsen, en daar
kun je de zeefossielen bewonderen.
Sommigen noemen het zelfs een schelpenhoop, omdat het een goede natuurlijke afzetting is van schillen en schelpen van oude dieren.

Concheiro (fossiele schelpenhoop) met
zee-egel, haaientand en oesterfossielen

4. Koraalrif

Mesquita Geopoint

De roestbruine kloof in Mesquita is een
kalksteen uit de Jura-periode, met veel
fossiele overblijfselen van zeedieren.
Overblijfselen van sponzen, zee-egels,
zeesterren en koraalriffen die in de warme wateren van het Jura leefden, hebben zich op de bodem van de oceaan
verzameld en in een kalkstenen rots
gecementeerd. Uit dit fenomeen zijn de
rotsen geboren die je nu in de steengroeven van Mesquita kunt zien, waar
ze worden ontgonnen voor decoratie of
constructie. Als je de geomorfologische
rijkdom van de kloof wilt begrijpen (zo
nu en dan hebben we mooie woorden
als deze nodig), ga dan naar de geoponto da Mesquita, een informatiepunt
dat je stap voor stap en steen voor steen
zal uitleggen hoe de kloof is ontstaan
en hoe deze is geëvolueerd.
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Zoveel kleur, of rotsen
zoveel liefde !
Met een optisch prisma in de hand ontdekte de Britse
natuurkundige, wiskundige en astronoom Isaac Newton
dat wit licht zich kan verdelen in regenboogkleuren, of
dat wit licht uit vele kleuren bestaat. Beeld je nu dat je
een glazen prisma vasthoudt en dat het je de kleuren
van de meest overvloedige rotsen in de Algarve laat zien.
Het resultaat zou dit zijn:

Sedimentaire kustvlakte
van zand en klein
Kalkstenen
(Jura, Krijt en Mioceen)
Grés de Silves
(Trias, dunne zandsteen)
Schist en grauwacke
(Oud Massief)
Syeniet (Intrusief
Monchique-massief)

De kleurtinten
van de geologen

Het Olympisch
podium van de rotsen
van de Algarve

geologische experts gebruiken
ook kleuren om gesteenten te
identificeren, maar volgens de
ouderdom. Zoek op internet naar
een geochronologische tabel,

Als de rotsen van de Algarve zouden concurreren
om te bepalen wat het meest voorkomt in de regio,
dan zouden de drie winnaars zijn: 1) sedimentair gesteente (kalksteen, zandsteen, grés de Silves, steenzout);
2) metamorfe gesteenten (schist, grauwacke); 3) stollingsgesteenten (syenieten, basalt). Oké en nu tromgeroffel, confetti in de lucht en trompetten - het sedimentaire gesteente heeft goud gewonnen!
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zodat je kunt leren om te
denken zoals zij (en te
ontdekken hoe oud elk
gesteente is).

Planten

Bomen, struiken, onkruid. Hoe nieuwsgierig je ook
bent, de Algarve heeft wel een plant voor je en zal je
blijven verrassen. In matig droge bodems, zeer droge
bodems, natte bodems en in het water. Sommigen
zijn meer dan tweeduizend jaar oud en sommigen
zijn net in het leven geroepen. Bloemrijk en heerlijk ruikend (een traktatie voor je neus) of gewoon
groen. Dit plantenrijk produceert de zuurstof die je
inademt en nodig hebt om alle hier vermelde soorten
te identificeren. Maak je neus vrij en ga op verkenning: er ligt een verbazingwekkende nieuwe wereld
van wortels, stengels en bladeren op je te wachten.

Tamme kastanje
Castanea sativa
Hij verliest zijn grote bladeren in de herfst (het is een
loofboom), dus hij hoeft niet steeds de bladeren te vervangen die door de kou zijn verbrand. Tijdens het begin
van lente krijgt hij nieuwe blaadjes. En onder zijn weelderige kroon zijn deze koolhydraatrijke vruchten rijk, die
de buik van de veelvraat vullen - kastanjes, gehuld in
een doornige schil. De sterkste tamme kastanjebomen
kunnen wel 1500 jaar oud worden.

Hoogte

30 meter
Bloeiperiode

mei en juni

Habitats

Monchique-gebergte
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Armeria
Pungens
Armeria pungens

Hoogte

25 tot 30 centimeter
Bloeiperiode

maart tot mei

Habitats

duinen langs de kust

Als je een plant was, zou je misschien
dezelfde plek kiezen om te groeien: in het zand en de
kustduinen, soms als ondergroei op dennenbossen.
Inderdaad! Hij leeft het hele jaar door op het strand,
vlak voor de woeste zee. Bij de grond is het niets anders
dan een klein hoopje groen. Maar als het bloeit, moeten
we onze pet afzetten om te zien hoe schattig het eruit
ziet met zijn kleine roze kopjes die uit het zand gluren,
bovenop zijn steeltjes.

Zeelelie
of zeenarcis
Pancratium maritimum

Hoogte

tot 50 centimeter
Bloeiperiode

augustus tot oktober

Habitats

duinen aan de kust
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De naam zegt het al: deze plant leeft naast
de zee, in duinen en stranden, meestal
in primaire duinen. Punt andere lijn (of
bijna). Het groeit uit een bloembol die in
de duinen is gegraven om het verschuiven
van zand te weerstaan. De zaden zijn erg
donker, zoals steenkool.

Kerrieplant

tot 60 centimeter

Helichrysum italicum

mei tot september

Hoogte

Bloeiperiode

12

Habitats
Je zult deze plant vrijwel zeduinen en dennenbossen in het Litoral
ker op het strand zien, waar
hij gestrand (grapje!) is op de
duinen bij de zee. Fier op zijn gedempte takken die bedekt zijn met harige, zilveren blaadjes. Aan deze struik groeien gouden bloemen, klein
en knoopvormig, en laat op warmere dagen een geur van kerrie los, een
manier om niet te veel water te verliezen.

Mediterrane tijm
Thymbra capitata

Dwergstruik (betekent dat het een „bijna“struik is) met takken. Deze tijm heeft veel
takken en is rijkelijk aanwezig op open
plekken en zonnige rotsachtige gronden.
Hij is meestal harig, met kleine roze-paarse
bloemen, en het ruikt zo lekker (je krijgt er
maar niet genoeg van).

Hoogte

40 centimeter
Bloeiperiode

juni tot september

Habitats

Litoral en Barrocal

Europees strandgras
Ammophila arenaria
Hoogte

1 meter

Bloeiperiode

mei tot juni

Habitats

duinen langs de kustlijn

Deze plant is zo aangepast aan het duinlandschap dat hij bestand is tegen het verplaatsen van zand, de droogte en de sterke,
met zout gevulde winden. Allemaal dankzij een flexibele steel en wortels die zich in
de bodem en de zandkorrels vastgrijpen,
waardoor het duin zich stabiliseert en er
richels ontstaan. Zo cool!
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Mastiek
Pistacia lentiscus
Dit is een struik, geen boom. Handige tip:
een boom heeft maar één stevige stengel,
die je kent als boomstam; een struik heeft
veel stengels die direct uit de grond groeien. Terug naar de mastiek, deze vormt
het grote struikgewas die konijnenholen
en patrijsnesten beschermen. Het groeit in
een ronde vorm met besachtige vruchten
waar de vogels af en toe aan pikken. Dat
is wat je een „goede buur“ zou noemen.

Hoogte

4 meter

Bloeiperiode

maart tot juni

Habitats

Litoral en Barrocal

Hoogte

tot 8 meter
Bloeiperiode

november
tot februari

Habitats

Jeneverstruik

Litoral, Barrocal
en Guadiana-vallei

Juniperus turbinata

Voor jou lijkt het waarschijnlijk een gewone struik. Maar
kijk goed en je ziet dat het niet zo is. De stevige kleine
stengels zijn bedekt met geschubde bloemen om op
wonderbaarlijke wijze de plant te beschermen tegen de
sterke, zoute wind van de kust. Het is dan ook de wind
die ervoor zorgt dat hij er krom uitziet (elke dag met de
wind mee draaien is geen gemakkelijke taak).
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Hoogte

Bezemdophei

tot 2 meter
Bloeiperiode

februari tot juli

Habitats

Vicentijnse kust en Serra

Erica scoparia

We zouden deze bezemachtige plant kunnen gebruiken
om de vloer te vegen, maar deze heide is nuttiger in zijn
natuurlijke staat en groeit op frisse en ietwat natte plekken. Alleen daar zul je deze smalbladige struik kunnen
bewonderen, naaldvormig als de den en met kleine, geelgroene bladeren.

Europese
dwergpalm
Chamaerops humilis
Met zijn waaiervormige bladeren, verdeeld
in scherpe, smalle stroken, kun je hoeden,
manden en andere unieke stukken maken. Ontworpen met de stevige vingers
van de ambachtslieden, terwijl ze geduldig
de bladeren vlechten zoals het haar. Deze
traditionele activiteit wordt „palmwerk“
genoemd. En deze palm is ook de enige
palm die afkomstig is van het vasteland
van Europa.

Hoogte

tot 4 meter
Bloeiperiode

maart en mei

Habitats

droge en rotsachtige plaatsen
in de Litoral en Barrocal
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Europese duizendguldenkruid
Centaurium erythraea
In het Portugees wordt deze plant „fel“
genoemd, wat „gal“ betekent, en geen
enkele andere plant verdient het om
geassocieerd te worden met zo‘n bittere
smaak. Maar als het klopt, zou het zo
moeten zijn, niet? De smaak staat in contrast met de fragiele, felroze bloemen en
de rozetvormige bladeren. Wij gebruiken
het in zelfgemaakte tincturen en zalven
om gebrek aan eetlust, buikkrampen en
netelroos te behandelen.

Hoogte

10 tot 65 centimeter
Bloeiperiode

maart tot augustus

Habitats

overal in de regio,
in arme en droge
bodems

Hoogte

4 tot 5 meter
Bloeiperiode

mei tot september

Habitats

rivieroevers en grintrijke
rivierbeddingen van de
regio

Oleander
Nerium oleander
Deze struik komt oorspronkelijk uit het
Middellandse Zeegebied maar is overal
in de Algarve te vinden en is zeer sierlijk.
Hij is bestand tegen langdurige droogte
en heeft zonlicht nodig. Zijn roze of witte
bloemen trekken insecten aan. Maar
jou trekken ze beter niet aan: de
bladeren zijn namelijk giftig.
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Spiegelorchis
Ophrys speculum
Onze planeet heeft een indrukwekkend
aantal orchideeën: wel 25 duizend soorten. Natuurlijk komen er 29 uit de Algarve.
Dit is er een van, even kwetsbaar als mooi.
Een meester in camouflage, het kan je op
afstand voor de gek houden, waardoor je
denkt dat het een bij is. Het groeit op open
plekken met rotsachtige bodems.

Hoogte

10 tot 40 centimeter
Bloeiperiode

maart tot juni

Habitats

Litoral en Barrocal

Zonneroosje

Cistus ladanifer

Hoogte

2 meter

Bloeiperiode

maart tot juni

Habitats

voornamelijk de kust van Serra en
Vicentine (zure gronden); er is een
andere soort die endemisch (inheems)
is in het zuidoosten en die ook zand
koloniseert over kalksteengrond:
Cistus palhinhae

Wie had gedacht dat tussen deze chaotische stengels - een stengel buigt naar links,
een stengel naar rechts, zonder zelfs de
natuur om toestemming te vragen - zo‘n
delicate bloem bloeit? Als je in de winter
langs deze struik loopt, herken je hem nauwelijks. Maar in de lente wordt hij bedekt
met grote, opvallende, witte bloemen. Je
neus zal er ook niet onopgemerkt voorbij
lopen, want het verspreidt een sterk aroma
van laudanum, de aromatische hars.
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2 meter

Hoogte

Rozemarijn

Bloeiperiode

Rosmarinus officinalis

bijna het
hele jaar

Habitats

van de Litoral
tot de Serra,
op blootgestelde, droge
plaatsen

Rozemarijn, rozemarijn, je bent zo lief voor
onze ogen (en neuzen, geweldig als je ze
met je vingertoppen aanraakt en het frisse
aroma ruikt). En voor de bijen zijn het een
van de belangrijkste honingplanten waar
ze al zoemend genieten van het stuifmeel.
De Latijnse naam heeft een poëtische
betekenis: „zeedauw“. Waarom zou
dat zijn ...?

Hoogte

tot 1,70 meter

Franse
lavendel
Lavandula pedunculata

Een van de vijf soorten Lavandula‘s die in
Portugal spontaan groeien. Ze zijn allemaal
kleurrijk als ze in bloei staan en ruiken
beter dan de beste parfums. Deze harige,
aromatische dwergstruik groeit in droge,
open gebieden met arme en zure bodems.
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Bloeiperiode

januari tot juni

Habitats

in de hele regio
(behalve in de
Barrocal, vanwege
zijn kalksteen)

Aardbeiboom
Arbutus unedo
Sommige planten hebben behoefte aan
zanderige, kalkhoudende of specifieke
kleigronden. De aardbeiboom is niet zo
kieskeurig: hij houdt van alle soorten. De
vrucht, een bes die in het begin geelachtig
is en roodachtig als hij rijpt, kan direct
worden gegeten of gefermenteerd en
omgezet in een sterk vuurwater dat
bekend staat als de ‘mata-bicho’.

Hoogte

tot 10 meter
Bloeiperiode

herfst of begin
van de lente

Habitats

Barrocal en Serra

Kurkeik
Quercus suber
Hoogte

29 meter
Bloeiperiode

april tot juni

Habitats

dennenbossen
aan de kust en
Serra

Het is een van de meest geliefde bomen
in de hele Algarve, of zelfs Portugal. Niet
vanwege de hoogte, de kleur, de vorm
van de kroon, het soort blad of de vrucht.
Maar wel omwille van zijn schors - kurk,
dat ons land de grootste kurkproducent
ter wereld maakt. In São Brás de Alportel
worden de beste kurken ter wereld
gemaakt (voor flessen) en prachtige kurken tassen dat zelfs Madonna ze gebruikt.
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Johannesbroodboom
Ceratonia siliqua

De traditionele droge boomgaard van de Algarve heeft
vijgen-, amandel- en johannesbroodbomen, die perfect
bestand zijn tegen de brandende zon en het gebrek aan
water. De johannesbroodbomen zijn zeer goed bestand
tegen droogte en kunnen tot 300 jaar oud worden. En
de mensheid is dankbaar, want zijn vrucht - johannesbrood - wordt op vele manieren gebruikt door de voedings-, cosmetica-, textiel- en farmaceutische industrie.
We noemen het graag de kers op de johannesbroodboom.
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Hoogte

15 meter
Bloeiperiode

september tot januari

Habitats

de hele regio

Olijfboom,
de inheemse familie
van de wilde olijf

Wilde olijf
Olea europaea var. sylvestris

Hoogte

tot 10 meter
Bloeiperiode

mei en juni

Habitats

in de hele regio, voornamelijk rotsachtige
en droge bodems

Deze struik is kenmerkend voor de Middellandse Zee. Hij komt veel voor in de
Algarve en maakte deel uit van de oude
natuurlijke bossen van de regio, toen het
groen van dikke kronen van steeneiken,
kurkeiken, johannesbroodbomen en de
wilde olijfbomen zelf schaduw wierpen
over de grond, beschut land en vliegende
dieren. . De takken werden in de oudheid
gebruikt om de atleten die de Olympische
Spelen wonnen te belonen (als je je vrienden verslaat bij een wedstrijd weet je wat
je moet doen: een wilde olijvenkroon op je
eigen hoofd zetten).

Portugese eik
Quercus faginea
Steeneik en kurk zijn beide eiken. Ze hebben dus natuurlijk een aantal dingen
gemeen. Eén daarvan is de klier of eikel,
de vrucht die verborgen groeit in zijn takken en dikke kroon, totdat hij valt. Maar
de Portugese eik heeft ook een bijzondere
eigenschap, zijn marcescente bladeren. In
de winter drogen ze aan de takken, krijgen
een roodachtige kleur en vallen pas in de
volgende lente, wanneer de nieuwe bladeren beginnen te bloeien.

Hoogte

20 meter
Bloeiperiode

April of mei

Habitats

Barrocal
en Serra
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Barrocal en Serra

Habitats

april tot juni

Bloeiperiode

20 tot 50 centimeter

Hoogte

Het groeit onder de blote hemel, op rotsachtige, droge plaatsen (die er blijkbaar
voldoende voedsel voor bieden). Inheems
voor het Iberisch schiereiland en ondanks
de visuele puinhoop, zijn de takken heel
sierlijk vanwege het aroma en de kleur
van de witte of crèmekleurige bloemen.

Thymus mastichina

Witte tijm
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Barrocal en Serra

Habitats

september tot januari

Bloeiperiode

15 meter

Hoogte

Deze boomsoort ontleent zijn Latijnse naam aan een
Portugese milieuvereniging, die nu Quercus heet. Daarnaast groeit deze bladrijke, meerjarige boom - hij verliest nooit zijn bladeren (nou ja, er vallen een paar
blaadjes, maar de boom wordt nooit zo naakt
zoals een populier in de herfst) - en heeft een
vrucht die je waarschijnlijk in je handen
houdt of op de grond ziet liggen: de eikel.

Quercus rotundifolia

Steeneik
voedingswaarde.

eikels in de Algarve met

is de enige, van alle eiken

De eikel van de steeneik eikel

of geef ik je
aan de varkens?

Eet ik je op

Rododendron
Rhododendron ponticum

Bladstruik en wintergroen (dit betekent
dat hij het hele jaar door bladeren heeft).
Zijn levenscyclus duurt meestal langer
dan 100 jaar: een hele eeuw om te groeien, te bloeien, vruchten te floreren en in
leven te blijven. De berg Monchique is een
van de weinige plaatsen in Portugal waar
hij groeit, met grote, zeer versierde lila tot
rooskleurige bloemen.

Hoogte

4 meter

Bloeiperiode

april tot juni

Habitats

bergachtige plaatsen, meestal
nat en donker, in zure bodems.
Komt alleen voor in Monchique
en Caramulo (Viseu)

Hoogte

tot 40 centimeter
Bloeiperiode

maart tot juni

Habitats

Barrocal en Serra, aan
de rand en ondergroei
van bossen en hoog
struikgewas
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Westerse
pioen

Paeonia broteri

Het is noch een boom, noch een struik. Het is een overblijvend kruid met een prachtige bloem. Helaas leeft deze
bloem niet lang, wat betekent dat we het juiste moment
moeten kiezen als we hem willen zien bloeien. Het geeft
de voorkeur aan donkere en rotsachtige plaatsen. En is
enkel te vinden op het Iberisch schiereiland.

Weetjes

(of, die planten waarvan
je niet eens kan dromen
n)
en die echt nare namen hebbe

Zeegras
Zostera marina
Het is geen alg, want het heeft een stengel,
bladeren, bloemen en vruchten, waardoor
het een zeegras is. Het groeit meestal in het
zand of slib, waardoor een groot grasland
ontstaat in een van de meest productieve
systemen van de biosfeer. En er is meer:
zeegrassen zijn de enige planten die zich
met succes hebben aangepast aan een
permanent leven in zout water. Het zeepaardje vindt ze leuk om te dragen (waarschijnlijk omdat het er mooi uitziet...)

Hoogte

150 centimeter
Bloeiperiode

zeer zeldzaam

Habitats

Ria Formosa
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Umbilicus
rupestris
(soort vetplant)
Hoogte

Umbilicus rupestris

15 tot 30 centimeter

Alsof de vorm van zijn sappige bladeren nog niet apart
genoeg was - net als een mollige navel - groeit deze
plant ook graag op daken, muren en spleten in de
muren of rotsen. Dus als je deze wilt zien, kijk dan
omhoog en niet omlaag.

Pútega
Cytinus hypocistis

Bloeiperiode

maart tot juli

Habitats

hele regio (grond,
gaspeldoorn, rotsspleten,
boomstammen, oude
huizen ...)

Deze plant is zo vreemd dat we nog steeds niet
weten of hij ons nu doet denken aan ganzenzeepokken
(schaaldieren) of aan een of andere vleesetende plant.
Kijk maar eens: dikke stengel, vlezige bladeren (die
scharlaken, geel of oranje kunnen zijn) waarvan
het sap wordt gebruikt om dysenterie te
behandelen (echt waar?!).

Hoogte

3 tot 7 centimeter
Bloeiperiode

maart tot mei

Habitats

struikgewas met
soorten cistus
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Dieren

Als er een obsessie is die we volkomen begrijpen, is
het die met dieren. Ze zijn zo donzig, pluizig en soms
heel schattig dat we ze gewoon niet kunnen weerstaan. Zelfs degenen met schubben of vinnen hebben dat cutie pie-gehalte. Naargelang je zienswijze,
zul je deze dieren met klauwen, vleugels en snavels
dom of majestueus vinden. En degenen met naakte
huid, zou je dapper kunnen noemen. Je vindt ze allemaal in de Algarve, op doorreis of om te wonen.
En dan nu tijd om met ze te springen, vliegen, lopen,
kruipen en zwemmen. Neem je „dierlijk“ woordenboek bij de hand en chop chop! Buzzzzz. Tjilp tjilp.

Gewone mossel
Mytilus edulis

Klasse

WEEKDIEREN
Voorkomen

kliffen en rotsachtige
platforms van de
Costa Vicentina

De mossel beweegt niet veel. Integendeel, hij blijft stil in
een hoekje en klampt zich vast aan de rotsen die tussen
de getijden bestaan, tot wel 10 meter diep. Bij eb laat hij
zich zien. Dat is het moment dat je hem kunt bewonderen, in zijn zwarte en violette tinten.

Tong
Solea solea

Verrassing, verrassing: zo is deze platvis niet geboren. Aanvankelijk is hij
cilindervormig, heeft hij aan weerszijden
een oog en zwemt hij zoals alle andere
vissen in de waterkolom, maar pas weken
later begint zijn transformatie en eindigt
hij zoals je hem kent (plat lichaam, met
twee ogen dicht bij elkaar).

Klasse

VISSEN
Voorkomen

modderige en zanderige kustoevers,
maar ook in ria’s en estuaria (tijdens
de broedperiode en de groeifase)
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Gewone vinvis
Balaenoptera physalus
Klasse

ZOOGDIEREN
Voorkomen

soms dicht bij de
kustlijn, vooral voor
de kust van Sagres

Het is het op één na grootste dier op aarde en kan tot
27 meter lang worden. Deze meer dan 70 ton zware
kampioen van de zeeën is slechts een bezoeker van de
wateren van de Algarve, die hij doorkruist tijdens zijn
migraties langs de Europese kust. Hij behoort tot de
groep van de walvisachtigen, heeft warm bloed, een
benig skelet en zijn neus is een gat in zijn kop - het blaasgat
- dat zorgt voor die fonteinachtige waterstralen
waar je best eens een stukje mee zou willen waterskiën.
Zeg het maar als we ongelijk hebben!

*de eerste,
FYI, is de blauwe
vinvis
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Noordelijke
Jan-van-Gent
Morus bassanus
De naam is een beetje raar, hoewel de Jan-van-gent dat
allesbehalve is. Het is de grootste zeevogel in onze wateren en duizenden van hen doorkruisen de
Algarve tijdens hun trektocht. De janKlasse
van-gent komt met grote snelheid uit
VOGELS
de lucht vallen en stort zich hard in het
Voorkomen
water van de oceaan om nietsvermoedenCarrapateira, Ponta da Atalaia
de vissen te vangen, die een aanval zo snel
(Aljezur), Kaap St. Vincent, Ponta
en accuraat als deze pijlachtige vogel niet
da Piedade, Santa Maria Cape (Ria
verwachten.
Formosa)

Witte zeebrasem
Diplodus sargus

Klasse

VISSEN
Voorkomen

de scholen jonge vis komen voor
in estuaria en kustlagunes (ook in
waterige ravijnen nabij het strand);
de volwassenen in kustgebieden,
meestal in de getijdenstroom.

Er zijn twee roddels die we je moeten
vertellen. Ten eerste: hij is meestal een
hermafrodiet (behoort tot beide geslachten) en hij kan van geslacht veranderen
tijdens zijn leven. Twee: het is een alleseter
als hij jong is en een vleeseter als hij
volwassen wordt.
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Blauwe
haai
Prionace glauca

Klasse

VISSEN
Voorkomen

oceanische zones,
soms nabij de kust

Je moet nog maar het woord - HAAI - lezen om te
begrijpen hoe eng het kan zijn. Maar maak je geen
zorgen, want het jaagt niet op mensen. Tenminste,
niet opzettelijk. De haai valt alleen mensen aan als
hij ze verwart met een zeehond of een grote vis. Nu je
opgelucht adem hebt gehaald, is dit een van de meer
dan 500 soorten haaien die ter wereld zijn geïdentificeerd en een van de meest voorkomende soorten in de
Atlantische Oceaan. Blauw van kleur, met 5 paar
kieuwen en scherpe driehoekige tanden.
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Lederschildpad
Er is geen andere schildpad zo groot als deze in de hele
wereld: er zijn records van lederschildpadden waargenomen van twee meter lang en meer dan 900 kilo zwaar!
Kun je je dit inbeelden? De enige afstammeling van een
familie van schildpadden die meer dan 100 miljoen
jaar geleden bestond, de lederschildpad duikt
tot 1200 meter diep en kan kwallen eten
Hij leeft in de
zonder gestoken te worden.
zee en zijn rubberachtige

Dermochelys coriacea

schild helpt hem in het
water te glijden, maar
voorkomt dat hij zijn
kop erin verstopt
als hij bang is.

Klasse

REPTIELEN
Voorkomen

Atlantisch gebied en soms
langs de kuststrook, aangezien
het migratieroutes doorkruist
tussen voedselgebieden
op hoge breedtegraad
en tropische neststranden
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Kortsnavelige
dolfijn
Delphinus delphis
Dit is de meest voorkomende soort walvisachtigen aan
de kust van de Algarve, wat waardevolle informatie is
voor alle snorkeluitstapjes. Hoewel er walvisachtigen
zijn met baarden in plaats van tanden die zich voeden
met plankton, behoort deze daar niet toe. Hij houdt erg
van vis, vooral sardines (we kunnen het hem niet echt
kwalijk nemen). Hij is de „Mr. Nice“ van de
oceaan: slim, speels, met een glimlach overal waar hij komt tijdens
zijn korte duiken, veel meer dan
zijn neven - bruinvissen, walvissen, potvissen en orka‘s.

Kleine
koornaarvis
Atherina boyeri
In het Portugees noemt hij “peixe-rei”, een koningsvis,
maar het heeft geen koninkrijk of troon. Het is een veel
voorkomende soort in de Algarve en leeft in grote scholen. Als je je afvraagt wat hij eet: voornamelijk kleine
schaaldieren. Terwijl hij ze eet, riskeert hij ook
gegeten te worden, want hij is een van
de favoriete prooien van de
zeebaars.
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Klasse

ZOOGDIEREN
Voorkomen

oceanische zone en
kustlijn, voornamelijk
bij Sagres

Gewone
garnaal
(of steurgarnaal)
Palaemon serratus

Klasse

SCHAALDIEREN
Vorkommen

estuaria en kustgebieden,
in zand- en rotsbodems;
ook in de getijdenpoelen
in Olhos de Água, Arrifes,
Oura, São Lourenço, Luz Porto de Mós, Monte Clérigo
Gewoon of niet, het is en blijft een garnaal. De nacht is dan ook zijn beste vriend,
want dan is hij actiever en beschermd
tegen zijn roofdieren (die in het donker zo
goed als blind zijn). Zijn lichaam is niet wit,
maar eerder bleekroos en grijsachtig met
donkere strepen.

Klasse

VISSEN
Voorkomen

kustlagunes, riviermondingen
en aangrenzende kuststroken
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Gewone
oester
Ostrea edulis
Klasse

Raak hem aan en voel de ruwheid van zijn lamelvormige schelp (lamelvormig betekent gewoon dat de schelp
in kleine lamellen of mesjes is verdeeld). Hij voedt zich
met microalgen, larven en detritus en houdt zijn kleppen
half open om grote hoeveelheden water op te zuigen
via zijn kieuwen, die hij ook gebruikt om te ademen. Zo
absorbeert hij voedingsstoffen, terwijl hij de minst interessante deeltjes op een zeer merkwaardige manier elimineert - via schijnuitwerpselen.

WEEKDIEREN
Voorkomen

riviermondingen, lagunes
en ondiepe kustwateren

Kuifaalscholver

Phalacrocorax aristotelis
Klasse

VOGELS
Voorkomen

Costa Vicentina
en Ponta da Piedade

Behalve het overduidelijke - zijn donkere
lichaam, lange hals en elegantie - kunnen
wij je vertellen dat deze kraai een inheemse soort van de Algarve is. Dat betekent
dat hij er het hele jaar door is, in zeegebieden, waar hij graag aan land gaat en
duikt. Daarbij maakt hij handig gebruik
van zijn vaardigheden als uitstekende
zwemmer.
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Doornige
zeester
Marthasterias glacialis

Klasse

STEKELHUIDIGEN
Voorkomen

Olhos de Água tide
pools, Arrifes, Oura, São
Lourenço, Luz – Porto
de Mós, Monte Clérigo

Wat zou jij doen als je vijf
armen had? Deze kleine ster, zonder zijn
eigen sprankelende licht, gebruikt ze om
de wereld om zich heen te leren kennen.
Zijn hele lichaam zijn eigenlijk gewoon armen: het heeft misschien geen hersenen,
maar het is slim genoeg om zichzelf te genezen. Als hij een van deze armen verliest,
komt er een andere voor in de plaats, net
als bij de staart van een gekko.

Paarse
zee-egel
Paracentrotus lividus
Klasse

STEKELHUIDIGEN
Voorkomen

getijdenpoelen, in
zelf gegraven kuilen
(voornamelijk in de
Vicentijnse kust)

Raak hem niet aan, je gaat jezelf pijn doen. De stekels
om roofdieren af te weren zijn talrijker dan je denkt.
Niettemin zijn er nog steeds mensen die het lekker vinden - het is de wet van elk ecosysteem, gedomineerd
door roofdieren en prooien die zowel hun buik vullen
als die van iemand anders. Hij heeft de gewoonte zich te
„maskeren“ met schelpen, stenen en zeewier om zich te
verdedigen en om fel licht te vermijden.
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Strandkrab
Carcinus maenas
Als je hem in de modder van
een riviermonding of lagune
met zijn klauwen naar je ziet
schudden, zegt hij je op zijn eigen, botte manier hallo. Het is
een heel klein beestje - ongeveer
zeven centimeter breed - groenachtig of soms roodachtig, het loopt zijwaarts
omdat zijn knieën naar de zijkant buigen,
iets dat erg handig zou zijn als om ballet
te dansen.

Klasse

SCHAALDIEREN
Voorkomen

estuaria, Ria Formosa
en Ria de Alvor, getijdenpoelen
in Olhos de Água, Arrifes,
Oura, São Lourenço, Luz Porto de Mós, Monte Clérigo

Zwanenmossel
Pollicipes pollicipes
Het meest direct zichtbare deel van deze zeepok is de
nagel of het capitulum. De donkerbruine steel die hem
tegen de rots houdt, is alleen zichtbaar
als we onze neus er heel dicht bij steken.
Klasse
Dit vreemde dier leeft temidden van de
SCHAALDIEREN
rotsachtige zone tussen getijden, in het
Voorkomen
gezelschap van mosselen, zeeslakken en
kliffen langs de
roodachtige algen. Een dichte stapel zeekust van Vicentine
pokken wordt een „armatuur“ genoemd
(snap je?).
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Gewone inktvis
Loligo vulgaris
Klasse

WEEKDIEREN
Voorkomen

kustlijn, in diep
en vooral
koud water

Licht trekt niet alleen insecten aan, maar
ook inktvissen. Ze worden erdoor aangetrokken als beren tot honing. Zijn kleine
kop met grote ogen eindigt in tien tentakels, waarvan de twee grootste vier rijen
kleverige zuignappen hebben waarmee
hij zijn prooi grijpt. Hij migreert zowel dagelijks als seizoensgebonden en beweegt
door middel van straalaandrijving.

Klasse

VOGELS

Dwergstern

Sterna albifrons

Voorkomen

Ria de Alvor, monding van Almargem,
Quinta do Lago, Ludo, ria-inhammen
tussen Olhão en Cacela Velha,
zoutvijvers van Santa Luzia en Tavira,
zoutmoeras van Castro Marim

Zijn benaming zegt het al: een vogel die zo
klein is dat hij de kleinste is van alle sterns
die je in Portugal kunt zien. Een trekkende
soort, de meeste van zijn populatie nestelt
tussen april en september in de Algarve
en overwintert in Afrika. Zijn witte
voorhoofd en vistechniek (elke
duik betekent een vis) verraden
hem het best.
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Geelpootmeeuw

Larus michahellis

Zie je die wolk van vogels en veren boven
de boten en de vissershavens hangen? Dat
is een zwerm van geelpotige zeemeeuwen,
ze vinden er gemakkelijk voedsel om hun
honger te stillen (alsof de boten en de havens fastfoodrestaurants waren met verse
vis). Het is een inheemse maritieme soort
die al 60 miljoen jaar op de aarde vliegt,
in kolonies leeft en kustbiotopen bezoekt,
waaronder stranden, havengebieden en
rotsachtige kusten.

Klasse
VOGELS
Voorkomen

Carrapateira, Sagres,
Ponta da Piedade, Aradeestuarium, Gaivota-zeestapel,
Salgados-lagune, Ludo

Grootoogrog
Leucoraja naevus
De enorme vinnen van de rog werken als de vleugels van
een vogel: fladderend en nog wat fladderend, het is alsof
ze door de lucht vliegen terwijl ze wel in zee zwemmen.
Vol kraakbeen ademt hij door kieuwen aan de onderkant van zijn lichaam of door de gaten in zijn kop, die hij
alleen gebruikt als hij op het zand ligt ... op zijn kieuwen.
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Klasse
VISSEN
Voorkomen

langs de kustlijn,
in de diepte

Zeekat
Sepia officinalis
Klasse
WEEKDIEREN
Voorkomen

riviermondingen,
rias en de hele kustlijn

Scharrelt er veel rond, inktvis? Waarschijnlijk wel, rond een uitgestrekte
oceaanbodem met zand- en rotsbodems, dat is zijn favoriete habitat. Hij heeft
een ruwe kop met daaromheen tentakels,
de „armen“ waarmee hij de onderwaterwereld om
zich heen aanraakt. Deze bijzondere eigenschap deelt hij
met andere koppotige weekdieren, zoals de octopus en
de inktvis. De huid bevat gepigmenteerde cellen (chromatoforen) die van kleur veranderen en verantwoordelijk zijn voor de fantastische en psychedelische mimiek.

Dikkopje
Pomatoschistus minutus
Hij kan tot 6 meter lang worden. Liggen!
Deze „pygmee“ van de zeeën is niet
groter dan 6 centimeter. Hij eet dingen
die kleiner zijn dan hemzelf, schaaldieren,
tweekleppigen en buikpotigen prijken
bovenaan zijn lijst. Zandige getijdenpoelen
- die ontstaan bij eb - houden het even op
zijn plaats. Dit is een goede gelegenheid om het te zien.

Klasse
VISSEN
Voorkomen

estuaria, riviermondingen, kustgebieden,
zandige en modderige bodems; getijdenpoelen van Olhos de Água, Arrifes,
Oura, São Lourenço, Luz - Porto de
Mós, Monte Clérigo
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Brandhoren
(of stekelhoorn)
Bolinus brandaris

Klasse
WEEKDIEREN
Voorkomen

vooral in ZuidoostAlgarve, in de Ria
Formosa en langs
de kust

Kronkels, kronkels en meer
kronkels, met lange stekels, in een
omhulsel van 110 millimeter hoog en 55 in
diameter. Dat is het uiterlijk van de brandhoren, die zijn
neven, ooms en grootmoeders uit andere klassen van
weekdieren verslindt en hun schelpen doorboort met
zijn radula (een ruwe tong die de meeste weekdieren
gemeen hebben) om de zachte delen binnenin te bereiken, waar hij zich dan ook lustig mee trakteert.

Bonte strandloper
Calidris alpina
Klasse
VOGELS
Voorkomen

riviermonding van de
Arade, Ria de Alvor en
Ria Formosa, zoutvijvers
van Santa Luzia, zoutmoeras van Castro Marim
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De bonte strandloper is misschien wel de kleinste steltloper in de regio (samen met andere soorten bonte
strandlopers in deze delen). Hij is goed aangepast aan
zijn habitat - moerassen en kustgebieden - en heeft
poten ontwikkeld met drie fantastische tenen, die alle
naar voren zijn gericht, ideaal om te rennen.

Gewone
octopus

Klasse
WEEKDIEREN
Voorkomen

langs de kuststrook, zolang hij
zich kan verstoppen (natuurlijke
beschutting - rotsen en schelpen;
kunstmatige beschutting - baaien)

Octopus vulgaris

Mensen vinden hem de
meest intelligente ongewervelde van allemaal, en dat kan best zo zijn. Hij verandert
van kleur om zich aan te passen aan de omgeving en
drijft zo de spot met zijn prooien en roofdieren; hij stoot
een waterstraal uit die hem snel in de andere richting
doet bewegen en zelfs uit het water doet springen; hij
spuit donkere inkt om zijn aanvallers te verwarren; hij
gebruikt zijn acht armen vol hersencellen om zijn voedsel te grijpen en te proeven. En alsof dat nog niet genoeg
is, heeft hij drie kloppende harten in zijn lichaam.

Klasse
STEKELHUIDIGEN
Voorkomen

Een volwassen
zeekomkommer filtert
10 liter sediment
per jaar. Netjes en

Getijdenpoelen van
Olhos de Água, Arrifes,
Oura, São Lourenço, Luz
- Porto de Mós, Monte
Clérigo en aaneengesloten
kustlijn; in de Ria Formosa
en Ria de Alvor

opgeruimd!

Zeekomkommer
Holothuria spp.

Met de vorm en het uiterlijk van een komkommer (jawel,
de vrucht van de komkommerplant), is dit ongewerveld
dier de beste waterbodemveger die je ooit zult tegenkomen. Alleen heeft hij, in plaats van een bezem, een mond
omgeven door zeer korte tentakels die hij gebruikt om
het zand schoon te maken. Dat wil zeggen, hij eet het
zand, waaruit hij de organische deeltjes
haalt die hij nodig heeft om te
leven. En door dit te doen, verbetert hij de kwaliteit van het
water en de sedimenten van
het mariene milieu.
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Geruite
tapijtschelp
Ruditapes decussatus

Aplysia fasciata

leeft het vrijwel alleen
in de Ria Formosa. Het
verdween langzaam uit
andere riviermondingen en
lagunes met de komst van
de binnenvallende Japanse

Heerlijk geserveerd aan tafel, gekookt en gestoomd, bereid met koriander en knoflook als
voorgerecht. Het arme schelpdier, ongewerveld en en zachtaardig zoals alle weekdieren
en met een geweldige smaak, maar hij heeft
niet het groot lot getrokken (gelukkig is hij
zich daar niet van bewust). Het behoort tot
de klasse van de tweekleppigen die, zoals je
slim afleidt, een schelp hebben bestaande uit
twee stukken of kleppen.

Gevlekte
zeehaas

In Portugal

tapijtschelp.

Klasse
WEEKDIEREN
Voorkomen

slib- en zandbanken
(blootgelegd bij eb)
van de Ria Formosa

Zoals ze ons vertellen, is zijn zwemvermogen onovertroffen. Misschien omdat hij zo klein is - 400 millimeter
lang, in het beste geval - of omdat hij slechts een zool
heeft, een inwendige schelp om hem te verzwaren. Wie
weet? Hij behoort tot de meer dan 150 soorten zeeslakken in de Algarve. Zijn kleur is zwart of donkerbruin
en hij kan een paarse afscheiding loslaten als iets hem
ergert (wat schattig is, maar niet zo schattig als je denkt
hoe het arme ding zich moet voelen als hij die mooie
inktachtige paarse wolk loslaat).

Klasse
WEEKDIEREN
Voorkomen

riviermondingen en rias, getijdenpoelen
in Olhos de Água, Arrifes, Oura,
São Lourenço, Luz - Porto de Mós,
Monte Clérigo en zijn kustlijn
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Langsnuitzeepaardje
Hippocampus guttulatus

Klasse
VISSEN

Een verticale vis die zeldzame eigenschappen van anVoorkomen
waterrijke gebieden
dere dieren in zich verenigt.
van de Ria Formosa
Stel je voor: een hoofd als
die van een paard, een grijpstaart als die van een aap (om zich vast te klampen aan
de algen in de sterke golven), een buikzakje als die van een
kangoeroe (waarin het mannetje voor de eieren zorgt). Zijn
kleur verandert afhankelijk van het zeemilieu waarin hij
leeft en zijn lichaam heeft twee skeletten - een binnenin,
de andere, gekarteld langs buiten. Dit is een buitengewoon
dier, en Ria Formosa kende vroeger zijn grootste gemeenschap ter wereld.

Purperkoet
Porphyrio porphyrio

Klasse
VOGELS
Voorkomen

Ria de Alvor, Salgados lagune,
Vilamoura, estuarium van
Almargem , Dunas Douradas
lagune, Quinta do Lago, Ludo,
Castro Marim kwelder

We weten dat deze vogel mooi
is, met een blauw verenkleed
dat contrasteert met de rode
snavel en voeten. We weten
dat hij bijzonder is: twintig
jaar geleden was het een
van de zeldzaamste vogels in Portugal, maar
vandaag de dag komt
hij bijna overal in de Algarve voor. Maar wat voor ons
moeilijk te begrijpen is, is zijn
trompet-achtige vocalisatie (of
zijn gebarsten stem), wat hem
er niet van weerhoudt een van
de meest begeerde vogels van
de vogelspotters te zijn, of het
symbool van het Ria Formosa
Natuurpark.
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Kleine zilverreiger
Egretta garzetta
Vlekkeloze witte veren en een slank
lichaam zijn de mooiste eigenschappen
van dit dier, waarvan in de Algarve belangrijke kolonies voorkomen. De S-vormige hals doet ons denken aan een kleine
flamingo (alleen als die bedekt zou zijn
met sneeuw, want de zilverreiger is wit als
ongebluste kalk en de flamingo is roze).
Hij loopt langzaam rond, langs de slibbanken van kustlagunes, zeearmen en riviermondingen.

Klasse
VOGELS
Voorkomen

Lagune van Salgados,
Ria Formosa en
de kwelder van
Castro Marim

Klasse
VOGELS
Voorkomen

riviermonding van de Alvor, de lagune
van Dunas Douradas, de zoutmoerassen
van Ria Formosa en Castro Marim;
broedkolonies in Ponta da Piedade
en zeestapel van Gaivota.

Euraziatische
lepelaar
Platalea leucorodia
Je zou kunnen denken dat
je voor een witte zilverreiger
staat. Maar we verzekeren dat dat niet zo
is. Het bewijs zit in zijn snavel: lang, afgeplat
aan de punt, als een spatel of, je weet wel, een lepel, die de lepelaar in waterige bodems en slib roert op
zoek naar voedsel - weekdieren, schaaldieren en verse
vis! Verwacht wel geen geluid, helemaal niets. In tegenstelling tot andere vogels maakt de lepelaar geen geluid.
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Gewone flamingo
Phoenicopterus roseus
Klasse
VOGELS
Voorkomen

Ria de Alvor, monding
van de Arade, lagune
van Salgados, Ludo,
zoutvijvers van Santa
Luzia, kwelder van
Castro Marim

Het geluid dat uit de flamingo komt, lijkt op dat van een
pad (oké misschien een verkouden pad). Gelukkig ziet
hij er veel leuker uit dan hij klinkt, en het is moeilijk om
niet in verlegenheid te worden gebracht door zijn enorme
gestalte, zijn lange, dunne poten, en vooral zijn roze
kleur (van het eten van zoveel garnalen!) als
hij volwassen is. Hoewel hij vroeger
zeldzaam was in Portugal, is hij
nu een alledaagse verschijning
in onze wetlands, en je kunt
hem het hele jaar door zien.

Messchede
Solen marginatus
Dit tweekleppige weekdier is buitengewoon gemakkelijk te identificeren, dankzij
zijn lange, rechthoekige schaal in de vorm
van een scheermes (vandaar de naam). Hij komt veel
voor in de Algarve, zowel in zanderige rivierbeddingen
als op de lokale vismarkten, waar hij wordt gekocht om
de ongelooflijk lekkere arroz de lingueirão (scheermesjes
met rijst) te maken.

Klasse
WEEKDIEREN
Voorkomen

ria‘s en estuaria, voornamelijk in Ria Formosa
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Gewone kokkel
Cerastoderma edule

Klasse
WEEKDIEREN
Voorkomen

Ria de Alvor en
Ria Formosa

Elk weekdier - maar misschien niet
de zeeslak - is een lekker zout hapje.
De kokkel is geen uitzondering op deze
regel en is een van de meest voorkomende
tweekleppigen in de Ria Formosa. Hij lijkt op
de tweekleppige schelp, maar heeft een kleinere
schelp. Hij leeft tot op enkele centimeters diepte
(niet te diep, vanwege zijn slecht ontwikkelde voet).

Steltkluut
Himantopus himantopus
Klasse
VOGELS
Voorkomen

Lagos moerasgebied, Odiáxere zoutpannen, Ria
de Alvor, estuarium van Arade, Salgados lagune,
Quinta do Lago, Ludo, Olhão en Santa Luzia
zoutpannen, Castro Marim Natuurreservaat

Stelten of niet? Heeft het lange poten? Dan zijn het stelten. Maar zijn lange poten zijn niet voor niets. Omdat
het een steltloper is, die zich voedt met hapjes in het
slib, komen deze „natuurlijke stelten“ hem goed
van pas. Hij lijkt op een ooievaar in miniatuur
en is de trouwe vertegenwoordiger van het
natuurreservaat van de zoutmoerassen
van Castro Marim en Vila Real de Santo
António.
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Grauwe gors

Klasse
VOGELS
Voorkomen

open velden vlakbij de kustlijn:
Carrapateira, Rogil plateau, Sagres,
Boca do Rio, moerasland van Lagos,
Ria de Alvor, Salgados lagune,
kwelder van Castro Marimm

Emberiza calandra

Het is een kleine bruine vogel met een dikke
snavel die het hele jaar door te zien is. Hij
valt echter meer op in de lente, want dat is
het seizoen waarin de mannetjes ontelbare kere
fluiten om vrouwtjes aan te trekken (dat is hun manier
om hen mee uit te vragen). Hij landt dikwijls neer op
telefoonpalen en elektriciteitsdraden.

Europese paling
Anguilla anguilla
Klasse
VISSEN
Voorkomen

oceaan en alle rivierbekkens en kustlagunes
die in zee uitmonden

Zijn reactie op ons lichaam is helemaal niet prettig.
Tenzij je van slijmerige vissen houdt, met een slangenlijf van meer dan een meter lang en fysieke kenmerken
van een moeraal (of murene). De Europese paling is
een slangenmens - hij beweegt als een
slang - en zijn bloed bevat een
toxine dat schadelijk is voor zijn
potentiële roofdieren.
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Europese otter
Lutra lutra

Er gaat niets boven deze Olympische zwemmers, vanwege hun hydrodynamische lichaam waardoor ze als
een torpedo in het water glijden. En ze zijn beter in vissen dan de meest ervaren visser. Er zijn zo van die dieren
met zoveel vaardigheden dat ze zelfs de slimste mensen
jaloers kunnen maken. Zijn vacht is erg dicht, hij verlaat
zijn hol in de schemering en keert bij zonsopgang terug
na een nacht vol avonturen op zijn grondgebied. Het eet
vis, vis en ... hebben we al vis gezegd? (Nou ja, en ook
wat amfibieën, en planten en kilo‘s rode rivierkreeft, voor
de afwisseling).
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Klasse
ZOOGDIEREN
Voorkomen

in de belangrijkste
rivieren en beken,
van bron tot monding

13

Zwervende heidelibel
Sympetrum fonscolombii
Deze libellen leven al 300 miljoen jaar op aarde. Zijn
prehistorische voorouders vlogen met vleugels die 70 centimeter lang waren! Tegenwoordig bereiken de grootste
soort die we kennen nog geen 20 centimeter ... Maar
wat ze in lengte missen, hebben ze wel aan charme: 4
onafhankelijke vleugels die met 20 tot 40 bewegingen
per seconde slaan, waardoor het vliegsnelheden van
ongeveer 60 kilometer per uur kan bereiken. Ze bewegen
als acrobaten in de lucht, ze kunnen stil blijven hangen
of achteruit vliegen. De Algarve telt ongeveer 50 soorten
libellen.

Anaecypris
hispanica (soort karper)

Klasse
INSECTEN
Voorkomen

tijdelijke vijvers, diepten en
stromen met een zwakke
stroming (stroomgebieden
Serra, Baixo Guadiana
en Vicentine Coast)

Anaecypris hispanica

Exclusief voor het Iberisch schiereiland, is deze karper een van de meest
bedreigde zoetwatersoorten in Portugal. Hij is geclassificeerd als „ernstig
bedreigd“, een status die hij deelt met de Iberische lynx. Ontdek hoe een
enkele goudvis ons aan het denken kan zetten over onze relatie met
de natuur en de planeet die we bewonen. Het is noodzakelijk dat wij
hem beschermen (en respecteren).

Klasse
VISSEN
Voorkomen

stroomgebied van de rivier
de Guadiana (vooral de
rivieren Vascão en Foupana)
en de rivier Odeleite
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Alpenkraai
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Hij kiest de meest onherbergzame
en onwaarschijnlijke plaatsen om zijn
eieren te leggen, waaruit zijn jongen zullen
worden geboren. Bergen met rotsen en ravijnen? Steile
kliffen aan de kust? Want daar nestelt hij zich, geluk
en hoogte trotserend. Daarom heeft Sagres een van de
belangrijkste populaties van alpenkraaien in het land. Hij
wordt vaak vergeleken met een behendige vliegtuigpiloot vanwege zijn acrobatische vluchten: hij draait, duikt
en stijgt dan weer op, wild sissend door de lucht.

Klasse
AMFIBIEËN
Voorkomen

in hoogte, in de bergen
van de Algarve; soms in
natte en goed begroeide
plaatsen van de kust van
Barrocal en Vicentine

130

Klasse
VOGELS
Voorkomen

Kaap St. Vincent,
Sagres

Vuursalamander
Salamandra salamandra

Er zijn er die een stok of een chagrijnig gezicht gebruiken als verdedigingsmechanisme. Deze salamander gebruikt giftige afscheidingen uit zijn huidklieren. En het
werkt! Roofdieren vermijden hem te eten omdat de felgele vlekken op een zwarte achtergrond een teken zijn
van de giftigheid van de salamander en, om eerlijk te
zijn, niemand houdt van buikpijn na een maaltijd (zelfs
slangen niet). Hij is alleen’s nachts actief en in plaats
van te zingen of gedichten voor te dragen
voor zijn paringspartners,
danst hij voor hen als
Fred Astaire (google
hem maar eens).

Mediterrane boomkikker
Hyla meridionallis
De “zuignappen” op zijn poten maken
hem een geweldige klimmer, een detail
dat hem onderscheidt van padden. Toch
hebben ze veel dingen gemeen met
elkaar, waaronder de afwezigheid van een
staart en achterpoten die groter zijn dan
hun voorpoten en altijd weggestopt zijn.
Ze laten het meer sedentair lijken dan het
in werkelijkheid is, omdat het lijkt alsof hij
constant zit.

Klasse
AMFIBIEËN
Voorkomen

in de hele regio, in vochtige habitats
(tijdelijke vijvers, plassen en beken)
en omringende begroeide gebieden

Hij duikt zo vaak dat we het in het Portugees een
„duiker“ noemen. Hij kan plotseling verdwijnen, in het
water wegzinken om elders weer op te duiken, alsof hij
verstoppertje speelt. „Coocoo!“ zegt hij met zijn luidruchtige kreet. Deze aquatische soort is de grootste en meest
voorkomende duiker in het grootste deel
van Europa.

Fuut
Podiceps cristatus

Klasse
VOGELS
Voorkomen

Vilamoura, Quinta do
Lago, Ludo, de kwelder
van Castro Marim
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Europese
distelvink

Van alle vogels is het de meest spraakzame. Hij lijkt altijd te kletsen, en zijn
gezang is net zo vrolijk als de kleuren
van zijn verenkleed. Komt vaak voor in de
Algarve.

Carduelis carduelis
Klasse
VOGELS
Voorkomen

in de hele regio, vooral
langs wetlands aan de kust

Witte ooievaar
Ciconia ciconia

Je herkent zijn beroemde silhouet in een
oogwenk: 100 tot 125 centimeter lang en
een spanwijdte van 155 tot 165 centimeter,
de ooievaar is geen kleinigheid. De ooievaar bij ons veel voor, sommigen verblijven
zelfs hier, hoewel de meeste trekvogels zijn
(de lente is dus het ideale seizoen om ze te
spotten, wanneer ze terugkeren naar hun
nest). Over zijn nest: het wordt gebouwd
op antennes, rotseilandjes en zeestapels,
elektriciteitspalen, bomen en klokkentorens, en kan immense afmetingen bereiken,
tot wel 800 kilo.
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Klasse
VOGELS
Voorkomen

Costa Vincentina (hoogvlakte van Rogil)
en in de nabijheid van vochtige gebieden,
bijvoorbeeld in Lagos en Alvor, in de
monding van de Arade, in de Ria Formosa
en in het zoutmoeras van Castro Marim

Wilde eend

14

Voorkomen

Anas platyrhynchos
Hij is de voorouder van de tamme eenden en kondigt
zijn aanwezigheid aan met een luidruchtig nasaal
gekwaak. „Kwaak kwaak kwaak“, dat hoor je als er een
wilde eend in de buurt is. De bekendste van alle eenden
heeft een metaalgroene kop en een witte ring rond zijn
nek, voor mannetjes. Inheemse soorten.

Klasse
VOGELS
Voorkomen

Lagune van Salgados, monding
van de Almargem, lagune van
Dunas Douradas, Quinta do Lago

Klasse
VOGELS

in alle soorten watergebieden, zelfs kunstmatige
(stadsmeren en waterzuiveringsinstallaties)

Krooneend
Netta rufina

Moedereend zei „Kwak, kwak, kwak,
kwak“, maar slechts vier kleine eendjes
kwamen terug - waarschijnlijk omdat haar
stem het andere eendje wegjoeg. Combineer die minder harmonieuze stem met
een gouden kroon en een knalrode snavel,
voor de mannetjes, en we hebben
een vogel die een expert is in
zich in het middelpunt van de
belangstelling te plaatsen.
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Iberische
vroedmeesterpad

Klasse
AMFIBIEËN

Alytes cisternasii

Voorkomen

Deze pad brengt de zomer al slapend door, een dutje
dat hij deelt met kikkers. Maar na de regens, op lente- en
herfstnachten, begint een nieuwe cyclus voor deze pad.
Hij blaast zijn stemband op om sappige liedjes te zingen
voor vrouwtjes, waarbij hij zo fijn mogelijk kwaakt in
een poging ze te bekoren en met haar te paren. Daarna
plant hij zich voort op het land, in tegenstelling tot
de meeste andere amfibieën van onze fauna.

bossen en struikgewas
van de Serra en de
Barrocal, bij voorkeur in
de nabijheid van beekjes,
vijvers en tijdelijke
plassen

De mannetjes
wikkelen de eieren op
hun achterpoten en dragen
hun jongen op de rug tot
ze uit het ei komen.
Wat een coole
ouders!
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Europese bijeneter
Merops apiaster

Schoonheid kan je niet meten in centimeters. Als dat zo was, zou het slechts iets
groter zijn dan 20 centimeter, zo groot als
een prachtige Europese bijeneter. Door
zijn opzichtige verenkleed ziet hij er exotisch uit, alsof het je vraagt om een foto te
maken of te tekenen. In de Algarve komt
deze insectivoor of insecteneter (eet graag
bijen!) vaak voor en legt zijn eieren op hellingen en bergen aarde om het nest te beschermen tegen roofdieren.

Klasse
VOGELS
Voorkomen

Carrapateira, Sagres,
monding van de Almargem,
Ria Formosa, natuurreservaat Castro Marim

Mediterrane
kameleon

15

Chamaeleo chamaeleon

Hij ziet eruit als een prehistorisch klein monster (let op
de benige kammen van zijn kop
of zijn stereoscopische ogen die
onafhankelijk bewegen). Van de meer
dan 150 soorten kameleons wereldwijd, is
dit de enige die in Portugal voorkomt, en
alleen in de Algarve. Toon dus respect en
haal hem niet uit zijn habitat als je hem
in zijn langzame en aarzelende stap ziet
lopen. Overigens verandert zijn huid van
kleur door de temperatuur, zijn gezondheid of stemming, en niet zozeer door zijn
omgeving.

Klasse
REPTILIEN
Voorkomen

Kustdennenbossen,
kustduinen met vegetatie
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Europese
moerasschildpad
Emys orbicularis

Klasse
REPTIELEN
Voorkomen

langs de kust - Lagos-moeras,
monding van de rivier Almargem,
lagunes van Dunas Douradas en
Garrão, Ludo; op het platteland
- Vicentijns plateau, Guadiana
bekken, reservoirs in de bergen
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Met zijn harde schild als harnas is deze
schildpad praktisch bijna het hele jaar door
te zien. Wat houdt „praktisch“ in? Nou,
in de heetste gebieden, zoals de Algarve,
zal hij waarschijnlijk vooral slapen in de
zomer. Het is een van de meest voorkomende zoetwaterschildpadden, vooral in
de grote tijdelijke plassen.

Europese egel
Erinaceus europaeus
Deze kleine stekelbol komt in overvloed
voor in de Algarve, en het enige zoogdier
uit de Algarve waarvan het lichaam bedekt is met stekels. Zesduizend stekels
zelfs. Als hij zich bedreigd voelt, wikkelt
hij zich om zichzelf heen om zijn kleine
pootjes en zachte delen van het lichaam
te beschermen. Hij geeft de voorkeur aan
de zomer en zijn maaltijden zijn onder
meer sprinkhanen, vliegen, regenwormen,
slakken, eieren en wilde bessen.

Klasse
ZOOGDIEREN
Voorkomen

in de hele regio, vooral struikgewas,
weiden en grasland met hagen,
secundaire duinen; op het platteland
is hij gemakkelijk te zien in de buurt
van achtertuinen of bij het oversteken
van wegen

Klasse
ZOOGDIEREN
Voorkomen

op het platteland, in de hele
regio; voornamelijk in hoog
struikgewas, nat riet en
gecultiveerde velden

Egyptische
mangoest
Herpestes ichneumon

Egyptische mangoest in het Nederlands, sacarrabos,
magusto, manguço of escalavardo in het Portugees. Elk
van deze benamingen is correct. Hij leeft overdag, wat
betekent dat ze je wel eens kunnen verrassen. Zijn
snelle reflexen zijn uitstekend geschikt voor het jagen op slangen: hij springt hoog in de lucht en kan
hun beten vermijden. In het oude Egypte werd hij
als een heilig dier beschouwd.
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Buizerd
Buteo buteo
Iets tussenin bestaat niet voor deze vogel. Zijn verenkleed is erg donker of erg
licht. Hij is bijzonder omdat het meer vocaal is dan andere roofvogels; hij is niet zo
bijzonder omdat het de meest talrijke roofvogel in Europa is, samen met de havik. In
tegenstelling tot de andere 20 roofvogels
die alleen tijdens hun trektochten over de
Algarve vliegen, leeft de gewone buizerd
hier en kun je hem regelmatig zien.

Klasse
VOGELS
Voorkomen

Rogil plateau, Sagres,
bergachtige gebieden en
bijna natte kustgebieden

Hoefijzerslang
Klasse
REPTIELEN
Voorkomen

droge en blootgestelde
zones, dun struikgewas
en rotsachtige plaatsen
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Hemorrhois hippocrepis
Prijkt zeker op onze lijst met engste dieren op aarde. Hij
slingert over de grond, kronkelend kruipend. Hij sist als
een fluitje dat je oren doordringt. Hij heeft een gevorkte
tong en schubben, in een sterk lichaam van bijna
2 meter lang in uitgestrekte positie.
Wendbaar en een goede klimmer,
en niet onbelangrijk: de beet is
onschadelijk voor ons (niet
giftig).

Huismus

Klasse
VOGELS

Passer domesticus

Voorkomen

in de hele regio,
inclusief stedelijke
gebieden

Je bent waarschijnlijk al eens
langs deze plekken gelopen, met
een tak boven je hoofd of op de loer
liggend op een dakterras. Omdat hij zich in
een stadsomgeving heeft genesteld, kan je
hem regelmatig spotten in de Algarve. Hij is een
gewone vogel (of passerijn, om precies te
zijn), en heeft alle karakteristieke kenmerken:
hij is klein van formaat en heeft een dikke
driehoekige snavel, typisch voor zaadeters.

Iberische haas

Lepus granatensis

Dit is geen konijn. Hij ziet er wel zo uit, met zijn grote ogen
en lange oren, en aan de hand van zijn gewoontes. Maar
om ze te onderscheiden, hoe zullen we het zeggen, is alsof
je een echt konijn uit een hoed trekt (of liever, zo moeilijk
als het vinden van een naald in een hooiberg). De haas is
wel groter, heeft een geelbruine vacht (het konijn heeft een
grijsachtige) en zijn achterpoten en oren zijn ook langer
dan die van het wilde konijn. Gezien de tijd die je hebt om
deze kleine verschillen te ontdekken - beide zijn
sneller dan je hersenen, en zo bang als
ratten - wensen we je veel geluk.

Klasse
ZOOGDIEREN
Voorkomen

door de hele regio,
in moerassen, bosjes,
open velden en duinen
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Europese bidsprinkhaan
Mantis religiosa
Bid tot God, de Maagd Maria, of tot welke heiligen
je maar wilt, als je erin gelooft. Zijn bijzondere naam
dankt hij aan de houding die hij aanneemt om te jagen:
met de voorklauwen ineengevouwen, als in gebed, en
met opgeheven borst, wacht dit insect op vliegen, vlinders, sprinkhanen en hagedissen die gecamoufleerd tussen de vegetatie zitten. Van de meer dan tweeduizend
soorten bidsprinkhanen op de planeet leven er 12 in de
Algarve. Hij heeft sterke kaken en zal iedereen die hem
vastgrijpt een flinke beet geven. Dus wees voorzichtig!

Klasse
ZOOGDIEREN
Voorkomen

Caldeirão-gebergte
en Baixo Guadiana

Klasse
INSECTEN
Voorkomen

op zonnige plaatsen op het
platteland, tussen droge
kruidachtige vegetatie

Geit
Capra aegagrus hircus

Met een zeer beperkt geografisch verspreidingsgebied
in Portugal - hij komt vooral voor in de Algarve en, in
mindere mate, in de Baixo Alentejo - weegt deze forse geit tot wel twee of drie keer jij: tot 50 kilo voor de
vrouwtjes en tot 80 bij de mannetjes. Met het korte,
witte, bruin gevlekte haar is het een echte knaller! Hij
prijkte zelfs al op een serie Portugese postzegels...
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Europese das

Klasse
ZOOGDIEREN

Meles meles

Voorkomen

Hij is een natuurlijke graafmachine. Zijn
korte, krachtige poten, met vijf sterke,
scherpe klauwen, zijn perfect aangepast
aan deze functie. Maar goed, want hij
heeft ze nodig om zijn tunnels diep te
graven. Hoe voorkom je dat je hem
voor andere dieren aanziet? Flui�tje van een cent! Zorg ervoor dat
hij twee zwarte lengtestrepen
heeft aan weerszijden van
zijn witte kop.

in de hele regio,
voornamelijk beboste
gebieden en akkers

Wandelende tak
Leptynia attenuata

Klasse
INSECTEN
Voorkomen

op het platte-

Een takje tussen de takken. Dit
land, vooral bij
bezemstruiken
kleine insect maakt het voor
vraatzuchtige roofdieren bijna
onmogelijk door onzichtbaar te worden. Hij past zich
zo perfect aan de omgeving dat hij gemakkelijk wordt
aangezien voor een boomtak. Een zespotige herbivoor
- alle insecten hebben zes poten, vergeet dit nooit - de
vrouwtjes kleden zich groen, de mannetjes bruin.
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Torenvalk
Falco tinnunculus
Hij heeft alle kenmerken van een roofvogel: een sterke en scherpe snavel om perfect het vlees van zijn prooi te scheuren,
zoals veldmuizen, en poten met lange
klauwen. Als je deze havik ziet zweven
in de lucht, zijn staart wijd open als een
waaier, dan weet je dat hij op zoek is naar
voedsel. Hij is het hele jaar door waarneembaar.

Klasse
REPTIELEN
Voorkomen

over de hele regio,
op zonnige plaatsen
met veel beschutting
(vegetatie of rotsen)
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Klasse
VOGELS
Voorkomen

Vicentijns plateau, Kaap St. Vicent,
punt van Piedade, monding van
de Arade, lagune van Salgados,
zoutmoeras van Castro Marim

Parelhagedis
Timon lepida
De parelhagedis is gevlekt. Met donkere vlekken op een
groene en gele rug is deze hagedis de grootste van alle
Portugese hagedissen, ook al is hij nog geen 30 centimeter lang. Hij gooit zijn staart weg als hij bedreigd wordt
en herstelt die later weer, een eigenschap die hij deelt
met onze vriende,n de gekko‘s. Hij houdt van insecten,
plaatsen met een sterke blootstelling aan
de zon en schuilt onder dikke struiken,
stenen en muren. Hij is actief van
maart tot oktober en houdt de
rest van het jaar een winterslaap.

Bosuil
Strix aluco
Misschien heb je al het melancholische
gezang van een uil gehoord. Nee? Wel het
klinkt zo: hoo, hoo, hoooo. Als we hem
zien, zouden we durven zeggen dat hij een
extra paar witte wenkbrauwen achter op
zijn kruin heeft. Voor deze bossoort gaat
er niets boven een oude bladverliezende
kurkeik of een eik met grote openingen
om te nestelen, slapen of te broeden. Het
nummer „Corujinha“ („Kleine Uil“) van de
Braziliaanse componist Vinicius de Moraes was er vast en zeker door geïnspireerd...

Rode vos
Vulpes vulpes

Klasse
VOGELS
Voorkomen

De bergketens Espinhaço
de Cão en Caldeirão,
Rocha da Pena

Klasse
ZOOGDIEREN
Voorkomen

in de hele regio, in bossen,
struikgewas, kustduinen
en in de buurt van
landbouwgronden

Ondanks zijn sluwe reputatie houdt de vos niemand voor de gek. Hij zwemt, springt, loopt in
een behendige draf, kwispelt met zijn dikke staart
heen en weer (hij behoort tenslotte tot de familie
hondachtigen), maar is niet zo‘n klimmer.
Voor hem is alles wat blinkt, of
beweegt, goud, of beter gezegd,
vlees. Zoogdieren, ongewervelde
dieren, vogels, reptielen, amfibieën vullen de buik van deze
vleeseter, een hoofdrolspeler
in de fabel La Fontaine‘s „De
vos en de kraai“. Zijn vacht is
korter in de zomer en lang en
dik in de winter.
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Europees konijn
Oryctolagus cuniculus

Hij is zo schattig dat we het gewoon willen aaien. Met een mollig
lichaam, een kleine gezwollen staart, zeer grote oren en korte bruine
snorharen, heeft dit konijn afkomstig uit het Iberisch schiereiland een
voorkeur voor dichtbegroeid struikgewas. Het leeft in een hol en volgt
een dieet van kruidachtige planten, wortels, stengels, granen en boomschors. Ook al zie je hem misschien overdag, het is een nachtdier en het
heeft altijd haast. Als het onze taal sprak, of zoals het witte konijn in
“Alice in Wonderland”, zouden we hem horen zeggen: “Oh mijn God, oh
mijn God! Ik ben zo laat!”

Klasse
ZOOGDIEREN
Voorkomen

in het veld, meestal
in struikgewas, open
plekken, weilanden
en aan de rand van
landbouwvelden
of bossen
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Jasiusvlinder
Charaxes jasius
Zie je hem om je heen fladderen? Dat kan alleen maar
omdat het van een eitje naar een rups is gegaan, vervolgens naar de pop (als een mummie in de cocon gewikkeld) en uiteindelijk dus vlinder, die je van maart tot
oktober kunt waarnemen. Dit is de grootste dagvlinder
van Europa, en zijn Portugese naam, de „aardbeiboomvlinder“, is terecht omdat hij veel, en uitsluitend, van de
aardbeiboom houdt: als rups kauwt hij op de bladeren,
als volwassene de rijpe vruchten.

Klasse
INSECTEN
Voorkomen

bosjes aardbeibomen
in het gebergte van
de Algarve

Iberische lynx
Lynx pardinus

Deze katachtige met scherpe tanden en een bruingele, zwartgespikkelde
vacht is verwant aan de wilde kat en de genetkat. Hij is een van de vier
lynxsoorten in de wereld en wordt momenteel met uitsterven bedreigd.
Daarom wordt hij bij wet beschermd en maakt hij deel uit van een project met het oog op zijn herstel en herintroductie in het wild op het
Iberisch schiereiland. Deze bebaarde relikwie leeft slechts op
enkele plaatsen in Portugal en Spanje. Zijn lievelingsgerecht is wild konijn (de schattige konijntjes waar
we jullie) over verteld hebben. *Zucht*).

Klasse
ZOOGDIEREN
Voorkomen

alleen in gevangenschap, in het kweekcentrum voor Iberische lynxen in Silves

Meer informatie

http://areasprotegidas.icnf.pt/lince
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Het vreemdste dier dat we tot nu toe hebben opgesomd. Dit Tasmaanse
zoogdier zou heel goed als een vogel kunnen worden beschouwd, vanwege de kleine vleugeltjes op zijn harige rug. Het kan misschien ook een
vis zijn vanwege de schubben die zijn kop bedekken. Aan de andere kant
heeft hij wel zes poten, dus hij zou perfect tussen de insecten passen.
Zijn snorharen meten hetzelfde als twee grote handen die over de grond
slepen, omdat de gambozino zelf slechts acht vingers lang is. Om het
nog wat vreemder te maken, zijn blauwe ogen nemen de helft van zijn
gezicht in beslag. Ze staan wijd open voor zijn leefgebied, waarin hij met
indrukwekkende snelheid beweegt. En nu komt het mooiste... er wordt
gezegd dat degene die het diertje ziet, tien gelukkige jaren zal beleven.
Rennen, ga hem zoeken!

Gambuzinus gambuzinis

Gambozino

door de hele regio, verscholen
achter struikgewas en struiken,
bomen, rotsblokken

Voorkomen

Klasse
ZOOGDIEREN
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Koolmees
Parus major

Klasse
VOGELS
Voorkomen

De bergketens Monchique
en Caldeirão, rivier Alvor,
Rocha da Pena en Quinta
do Lago

Hij kan in alle eer en geweten opscheppen dat hij de
grootste van alle Portugese mezen is. En ook dapper,
tot het punt dat je het uit je hand laat voeren. Je kunt
hem lokken met insecten en zaden. Hij heeft witte
wangetjes en een bont verenkleed, en hij komt voor in
bossen, wouden en heel dicht bij jou, in de parken en
tuinen van de stad.

Eikelmuis
Een klein knaagdier dat, met een beetje meer fantasie, “het Masker” zou kunnen worden genoemd door
de zwarte contouren rond zijn ogen. Hij smult van
insecten, slakken, eieren, honing, wilde bessen en eikels
als hij wakker is. De rest van de tijd slaapt hij. Of beter
gezegd, hij houdt een winterslaap tijdens de winter en
zomerslaap voor een groot deel van
de zomer. Dan heeft hij vetreserves nodig om met al die lethargie
(slaapzucht) om te gaan.

Klasse
ZOOGDIEREN
Voorkomen

dennenbossen aan de kust
en bossen met Quercus
(vandaar de wetenschappelijke
naam); vooral in de Barrocal
en Baixo Guadiana
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(of tuinslaper)
Eliomys quercinus

Langvleugelvleermuis
Miniopterus schreibersii

Klasse
ZOOGDIEREN
Voorkomen

grotten en mijnen. Een
uitsluitend in grotten
levende vleermuis, bij wet
beschermd, dus niet gemakkelijk te observeren

Het woord „nachtelijk“ is zowel van toepassing op de
gewoonten van deze vleermuis, die alleen tevoorschijn
komt in de schemering of ‘s avonds laat, als op de
soundtrack die zijn leven loyaal zou begeleiden. Tenminste, als de componist Chopin het niet erg zou vinden
dat wij deze gebruiken als soundtrack voor het flapperen van de vleugels van dit griezelige zoogdier. Hij eet
vlinders, muggen en kevers, waarop hij jaagt met behulp
van echolocatie, een zintuig dat hem helpt te detecteren
waar en hoe ver weg de insecten zijn, zonder ze werkelijk te zien. Hij is een van de 16 soorten vleermuizen die
in de Algarve voorkomen.

Groenling
(of groenvink)
Carduelis chloris
Knap en vegetarisch zoals de distelvink
(die zich voedt met granen en fruit), nestelt
de groenvink zich in bomen, struiken of
zelfs in de dakrand van de ramen. Maar
toch, zelfs met gezang dat doet denken
aan dat van de kanarie, is hij schuw en
zeer voorzichtig.

Klasse
VOGELS
Voorkomen

landbouwgronden, bosjes
en stadstuinen; in het
Monchique-gebergte en
in wetlands langs de kust
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Mierenleeuw
Larve
mierenleeuw

Klasse
INSECTEN
Voorkomen

in de velden, over
de hele regio

In het Portugees luidt de benaming „formiga-leão“ of
mierenleeuw. Nochtans brult hij niet, heeft geen manen,
en is hij niet de koning van de jungle. Maar ze besloten
hem zo te noemen omdat hij eruit ziet als een leeuw in
zijn larvale staat (is dat zo?!). Elke entomoloog (insectenspecialist) zal je weten te vertellen dat hij als volwassene zeer aderachtige vleugels heeft en een mond met
lange kaken om andere insecten te eten.

Wild zwijn
(of everzwijn)
Sus scrofa
Hij leeft in heel Europa (net zoals het
tamme varken: ze lijken nogal op elkaar).
Sterk lichaam, om niet te zeggen zwaar,
en korte poten, maar hij loopt zo snel als
een trein als het moet. De onderste hoektanden - zijn “verdediging” - zijn groot en
krommen af naar boven. Hij is een echte omnivoor (alleseter): eikels,
ratten,... als het maar binnen
gaat.

Klasse
ZOOGDIEREN
Voorkomen

hele regio, voornamelijk
struikgewas en bossen in
de Barrocal en de Serra
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Megistopus flavicornis

Is hier een
everzwijn langsgekomen?
Als je toevallig op de Rocha da
Pedra of de Cabeça-heuvel wandelt,
kijk dan of je sporen van zijn snuit
of trapeziumvormige voetafdrukken
op de aarde kunt vinden, van het wild
zwijn wanneer hij op zoek is naar
wortelstokken of bollen. Als je
een van deze ziet, dan is er
absoluut een everzwijn
voorbij gelopen waar
jij nu staat.

Turkse tortel
Streptopelia decaocto

Klasse
VOGELS
Voorkomen

in de hele regio, vooral in
Sagres, in de nabijheid van
wetlands en stadstuinen

Klasse
AMFIBIEËN
Voorkomen

natte zones, van vijvers tot
beekjes, lagunes en kunstmatige
wateroppervlakken

Niemand zou het je kwalijk nemen als je hem voor een
uil aanzag vanwege zijn drielettergrepige roep (zoals roo,
roo, roo). Maar er is een addertje onder het gras: de uil
slaapt overdag om ‘s nachts te flaneren, terwijl
het bij de kraagduif net andersom is. Aan de
andere kant is hij gemakkelijk te zien; de uil
is veel geheimzinniger. Met zijn lichtbruine
of bruinachtige verenkleed is deze vogel
een vertrouwde buur geworden van
de inwoners van de dorpen en
steden van de Algarve.

Iberische groene
kikker (of meerkikker)
Rana perezi

Kikkers, padden, salamanders, boomkikkers,
dit zijn allemaal amfibieën, dieren die in het
water worden geboren - zoals kikkervisjes,
zonder poten, ademend door kieuwen - en
uiteindelijk op het land leven, nadat een
metamorfose ze een mooi paar longen en
vier poten geeft om rond te springen. Dus
wat maakt een Iberische groene kikker
anders dan andere amfibieën?
Zijn fysieke kenmerken en het
feit dat het de meest voorkomende amfibie is in onze
vijvers, rivieren en beken.
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Gewone
merel
Turdus merula

Klasse
VOGELS
Voorkomen

Kaap St.Vincent, Quinta
do Lago, Vilamoura,
Ludo en de stedelijke
gebieden van Faro,
Portimão en Silves,
Caldeirão-gebergte

„Onmiskenbaar!“,
zouden
we zeggen. Met zijn zwarte
verenkleed en oranje snavel (bij mannetjes) is het onmogelijk om fout voor de dag te komen. Luidruchtig zingt hij op de bomen of op de
daken en antennes van de stad. Insectivoor - hij eet insecten, wormen en bessen -, hij is een inheemse vogel in
de Algarve. Deolinda, een Portugese muziekgroep, zingt
over hoe ze er een hebben, en hoe het een zeldzame
vondst is en „van zijn veren maakt het / mooie gedichten
/ om in slaap te vallen“.

Cicaden

Cicade

(of boomkrekel)
Cicada barbara

klimmen in bomen

Klasse
INSECTEN
Voorkomen

op het platteland,
in de hele regio

Als je een goede boomklimmer bent,
kan je hem met wat geluk zien, want dit
lawaaierige insect schuilt zich aan de
top. Tijdens de warmste uren van de dag
in juni en oktober, maakt het een enorm
kabaal, zodanig dat het de communicatie
van vogels beïnvloedt. Het geluid van de
cicade wordt geproduceerd door de trilling
van speciale membranen - de tymbalen.
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tijdens de paartijd. Dat
is ook wanneer ze geluid
maken (de mannetjes, om de
vrouwtjes aan te trekken).
De rest van de tijd liggen
ze half begraven in de
grond of in kleine
stammen

Routes

„Je bent altijd blootsvoets, Tom Sawyer / Wandelen
langs de rivier, Tom Sawyer / Het avontuur geeft je
wat je wilt / Veel emoties / Eeuwige liefdes“. Of zo
luidt het nummer van Francisco Ceia .... Stel jezelf
voor in de schoenen van Tom Sawyer, een personage
uitgevonden door de Amerikaanse schrijver Mark
Twain, en trek op je eigen blote voeten (of een fiets)
over de zuiderse paden. We hebben vier geweldige
routes voor jou met voldoende kilometers om te verkennen. En als je onderweg plots beseft dat je je
gelukkig voelt, wees dan niet verrast. De natuur van
de Algarve heeft de kracht om je te doen glimlachen,
zelfs van kikkers.

De natuur in
de Algarve...
kietelt aan je
voetzolen.
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Via Algarviana
Lengte

300 kilometer

Startpunt

Alcoutim (aan de kade)
Eindpunt

Vila do Bispo
(Kaap St. Vicente)
Meer informatie

www.viaalgarviana.org

16

Dit is een geweldige wandelroute omdat... het gewoon
overweldigend is, groots; bijna alsof je van Faro naar Lissabon stapt zonder te stoppen. Zie het misschien als een
epos, een 14-daags gedicht van grandioze avonturen in
11 gemeenten van de Algarve, want zo lang heb je nodig
om van eind tot eind te gaan: 14 dagen.
Voordat je met je ogen rolt bij de gedachte hoeveel
moeite dat zal kosten, je kunt het ook gewoon één dag
proberen, in een enkele etappe. Neem zoveel tijd als je
wilt om te beslissen. En denk eraan dat je tussen de
etappes door een pauze kunt inlassen om je schoenen
uit te trekken (zolang ze niet stinken), en je voeten te
laten afkoelen in een beekje. De duur van de reis hangt
af van je wilskracht.
Vervolgens trek je je wandelschoenen aan en doorkruis
je bossen, heuvels en dorpen. Dá de vaia (dat betekent:
zeg „hallo“!) tegen de plaatselijke bevolking en voor je
het weet zit je bij hen aan tafel. Sluit de Guadiana in
je oog, samen met houtkachels, windmolens, noria‘s,
moestuinen, kurkeiken, aardbeibomen, orchideeën, bergen, beekjes, stranden. Met je oren luister je naar de
symfonie van vogels om je heen Draag een kloppend
hart in je borst, want je wilt geen enkele fase missen na
het voltooien van de eerste.
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ROUTE

1

Pedra do Galo
TYPE

Rondwandeling
LENGTE

6,1 km
MOEILIJKHEID

Gemakkelijk
AANBEVOLEN
SEIZOEN

September tot juni
LOCATIE

Lagos

STARTPUNT

Knooppunt bij het bos Mata Nacional de Barão de São
João
OMSCHRIJVING

Je bent in een van de meest typische plattelandsdorpen
van de provincie Lagos (de traditionele huizen van één
verdieping met hun Algarviaanse schoorsteen verraden
het al). Vandaar gaat het verder naar de Mata Nacional
de Barão de São João, waar je je picknickmand kunt
openen en je buikje kunt vullen. Op de klim naar boven
kom je moderne windmolens tegen, die elektriciteit produceren in plaats van graan te malen. Niet veel later zal
je oog in oog komen te staan met de „Pedra do Galo“
(Hanensteen), de menhir uit het Paleolithicum waaraan
het pad zijn naam ontleent. Leg je oor op de steen. Hoor
je de haan kraaien?
FAUNA

Roodborstje, Sardijnse grasmus, Groenling. Als je goed
oplet kan je de „sporen“ zien die zijn achtergelaten door
wilde zwijnen die in het gebied leven en naar voedsel
zoeken als de zon ondergaat.
FLORA

Dennenbomen, aardbeibomen, heide en zelfs enkele
exotische (eucalyptus) of invasieve (acacia‘s) soorten.
MEER INFORMATIE

http://www.viaalgarviana.org/index.php/the-track/
pequenas-rotas/pr1-lgs-pedra-do-galo/
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ROUTE

2

Langs de grillen van het getij
TYPE

STARTPUNT

Rondwandeling

Alvor vissershaven

LENGTE

OMSCHRIJVING

4,7 km

Je vertrekt vanuit de vissershaven, maar het decor verandert al snel in het strand (dat je ongetwijfeld blij zal
stemmen). Je volgt een wandelpad dat helemaal rond
de Ria de Alvor loopt, dan langs het zand van het strand
van Alvor, en dan het wandelpad weer op over de duinen, afhankelijk van de wind en de getijden. En pienter
als je bent, begrijp je het belang van het duinsysteem
en van deze ria, die is opgenomen in de Conventie van
Ramsar.

MOEILIJKHEID

Gemakkelijk
AANBEVOLEN
SEIZOEN

September tot mei
LOCATIE

Portimão

FAUNA

In de duinen: vogels - dwergstern, strandplevier, torenvalk, kuifleeuwerik, Europese groenling, Europese distelvink; reptielen – parelhagedis, Montpellier-slang; zoogdieren – Europese egel, wild konijn, vos
In de zoutmoerassen: grote zilverreiger, strandplevier,
bonte strandloper; regenwulp, tureluur
In de riviermonding: vogels – drieteenstrandloper, scholekster, aalscholver, kleine zilverreiger, dwergstern; vis –
zeebrasem, goudbrasem, zeebaars, bot (platvis); zoogdieren - otter.
FLORA

In de duinen: kruisdistel, zandbank, zee-narcis, Europees strandgras
In de zoutmoerassen: helmgras en zeekraal (ondergedompeld bij vloed); riet en grassen (op hoger gelegen
gronden); cistanche tubulosa
MEER INFORMATIE

http://www.viaalgarviana.org/index.php/the-track/
pequenas-rotas/pr2-ptm-ao-sabor-da-mare/
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ROUTE

3

Culturele route van
~ Bartolomeu de Messines
São
TYPE

STARTPUNT

Rondwandeling

Naast de basisschool São Bartolomeu de Messines

LENGTE

OMSCHRIJVING

12,5 Km
MOEILIJKHEID

Redelijk moeilijk
AANBEVOLEN
SEIZOEN

Oktober tot mei
LOCATIE

Silves

Aan de voet van het Caldeirão-gebergte ligt het dorp São
Bartolomeu de Messines. Met veel bezienswaardigheden.
Hoeveel is „veel“, wil je weten? Goed voor beginners, een
heuvel van de Penedo Grande, boordevol grés-de-Silves
(je kent deze rots al, nietwaar?), twee rivieren (Gavião en
Arade), een stuwdam (Funcho), een heuvel van Agulha,
en de koele en smalle straatjes van het dorp, met veel
erfgoed om te bezichtigen. Tevreden?
FAUNA EN FLORA (CULTUREEL)

Parochiekerk van São Bartolomeu de Messines, hermitage van São Sebastião, hermitage van São Pedro, hermitage van Sant‘Ana, Huismuseum João de Deus, Museum
van kostuum en tradities
MEER INFORMATIE

http://www.viaalgarviana.org/index.php/the-track/
pequenas-rotas/pr1-slv-s-b-messines/
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De natuur in
de Algarve is...
reizen naar een
aparte planeet,
helemaal
van jou.

161

Ecovia do Litoral/
Eurovelo 1
Lengte

214 kilometer

Startpunt

Vila do Bispo
Eindpunt

Vila Real de Santo
António
Meer informatie

http://euroveloportugal.
com/pt/route/eurovelo-1

Er is geen route zoals deze! De ECOvia is ECOlogisch.
Geniet van de heerlijke zeelucht en de meeuwen terwijl
je langs de kust van de Algarve wandelt. Als jij een van
die mensen bent die niet kan slapen zonder je fiets op
het kussen naast je de hele nacht banden en kettingen
snurkt, dan is deze echt iets voor jou.
Jij en je onafscheidelijke fiets zullen door 12 gemeenten
reizen. Het is de bedoeling dat je in het zadel gaat zitten
en de snelheid van je eigen benen volgt, zwaaiend naar
de dieren en mensen als je ze passeert. In dorpen, steden
en gebieden met ongerepte en beschermde natuur zal
je emoties verzamelen zoals albumstickers: Beeld je in...
glimlachend met de haren in de wind. Beeld je in dat de
zon ondergaat aan de horizon. Beeld je in om blij een
selfie te nemen aan het stuur van je „wielen“.
Wil je de grote kers op de taart? Ecovia maakt deel uit
van de Europese Atlantische route EuroVelo 1. Dus als
je enthousiast raakt, kun je gewoon doorfietsen over het
Europese continent, al zingend I want to ride my bicycle,
I want to ride my bike, helemaal in Freddie Mercury-stijl*.

*
zanger van een van de beroemdste
rockbands aller tijden: Queen.
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ROUTE

1

Langs bogen en zoutvijvers
TYPE

STARTPUNT

Knooppuntenroute

Luz de Tavira – Fuzeta

LENGTE

OMSCHRIJVING

9,8 Km

September tot juni

Zoutpannen, duinen en zoutmoerassen kronkelen langs
dit pad. En jij zult met je fiets stilletjes verder suizen,
want er zijn vogels in deze omgeving die niet graag worden gestoord. Van Luz de Tavira naar het dorp Fuzeta
is het maar een korte rit. Maar voordat je je helm van je
hoofd haalt, wil je de vis vast en zeker proberen. Móce ,
zoals ze je hier noemen, je bent in een land van vissers!

LOCATIE

FAUNA

Tavira, Olhão

Kleine zilverreiger, leeuwerik, blauwe ekster, Provençaalse grasmus, bijeneter.

MOEILIJKHEID

Gemakkelijk
AANBEVOLEN
SEIZOEN

FLORA

Helmgras.
BEZIENSWAARDIGHEDEN

Zoutvijvers, flor de sal, cooper cataplana (om vis en
schaaldieren mee te bereiden), oesters, mosselen, scheermessen en andere tweekleppigen.
Wist je dat Tavira de „hoofdstad“ is van het Mediterrane
Dieet?
MEER INFORMATIE

https://euroveloportugal.com/pt/route/eurovelo-1/
seccao-01
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ROUTE

2

Van de stad naar de Quinta… do Lago
TYPE

Knooppuntenroute
LENGTE

10,9 Km
MOEILIJKHEID

Gemakkelijk
AANBEVOLEN
SEIZOEN

September tot juni
LOCATIE

Faro, Loulé

STARTPUNT

Faro Riverside Park - Quinta do Lago
OMSCHRIJVING

Nu je in Faro bent, ga verder en doorkruis het historische stadscentrum. Pas als je de Arco da Vila, de kathedraal en het museum hebt gezien, krijg je groen licht
om te trappen op dit pad dat begint naast het Teatro
das Figuras. We gaan ervan uit dat je niet te moe bent
om zoutvijvers en zoutmoerassen te zien, je kunt je ze
hier beide zien, met twee extra‘s: 1) de wenkkrabben die
met hun dikke klauwen het slib bijeenharken en 2) een
golfbaan waar je het balletje op de green ziet landen.
Vooooorwaarts!
FAUNA

Strandplevier, dwergstern, kleine zilverreiger, duiker, ooievaar
FLORA

Helmgras, zeealsem, pijnboom, zeekraal
BEZIENSWAARDIGHEDEN

Park aan de rivier, het strand van Faro, de zoutvijvers
van Ludo, vogels kijken bij Quinta do Lago en het strand
van Quinta do Lago
MEER INFORMATIE

https://euroveloportugal.com/pt/route/eurovelo-1/
seccao-01
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ROUTE

3

Van strand naar strand langs
de fietspaden van Vilamoura
TYPE

STARTPUNT

Knooppuntenroute

Strand van Quarteira - Oost-strand Rocha Baixinha.

LENGTE

OMSCHRIJVING

7 Km
MOEILIJKHEID

Gemiddeld
AANBEVOLEN
SEIZOEN

September tot juni
LOCATIE

Loulé, Albufeira

Het is maar een paar uur van Quarteira naar Albufeira,
en je zou willen dat je een vliegtuig had (je hebt een
fiets) om er vaker naartoe te gaan. We zingen de klassieker ‚Maria‘ van Xutos & Pontapés terwijl je langs dit
pad rijdt (zoek het op) dat je naar enkele van de bekendste stranden van de Algarve brengt en een jachthaven zo groot als de sterrenhemel: de jachthaven van
Vilamoura. Zijn we weg?
FAUNA

Vogels: meeuw, blauwe ekster, nachtegaal, ijsvogel, wilde eend, aalscholver, purperreiger.
Zoetwatervis: zeebarbelen en palingen.
FLORA

Diverse boom- en decoratieve plantensoorten.
BEZIENSWAARDIGHEDEN

Duinwandeling; Vilamoura Milieupark; rietvelden van
Vilamoura.
MEER INFORMATIE

https://euroveloportugal.com/pt/route/eurovelo-1/
seccao-02
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De natuur
in de Algarve is...
jezelf duizelig
ronddraaien als
een windmolen.
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Grandioze tocht langs
de Guadiana
Lengte

65 kilometer

Startpunt

Vila Real de Santo António
Eindpunt

Alcoutim

Meer informatie

www.baixoguadiana.com

De Guadiana is koning op deze route. Als je deze rivier op gaat (trouwens, en om wat wind in de zeilen te
krijgen voor de reis, luister naar het album Por este rio
acima, van de Portugese zanger en componist Fausto
Bordalo Dias), doorkruis je drie gemeenten in het verre
oosten van de Algarve. Hier ga je de dames het hof maken (Corte das Donas), roep je de krijgers van de rivier
op (Guerreiros do Rio) op en beklim je de Montinho das
Laranjeiras - allemaal plaatsnamen die je op de kaart
moet aanvinken nadat je ze hebt leren kennen.
Zijn er hier historische dorpen die volksverhalen kunnen
vertellen ? Jawel. En verloren dorpen die je met een vergrootglas kunt vinden? Ja ook. Er is ook een verlichtingsstad, Vila Real de Santo António, wat niet meteen
betekent dat de stad volhangt met verlichte lampen die
oneindig veel Watts aan elektriciteit besteden.
Van de vier routes van de Algarve is dit de kortste. Zet
je schrap om je te haasten en gebruik te maken van de
31,7 miljoen seconden die je per jaar hebt. Want... je zult
de drang voelen om kastelen te verdedigen, de geheimen
van musea te ontrafelen, als een onderzeeër onder te
duiken op het strand van een rivier en je longen te vullen
met zoveel frisse lucht als je maar kunt krijgen, (bijna)
altijd met de prachtige rivier van het Zuiden vlak bij je.
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ROUTE

1

Guadiana in zicht
TYPE

VERTREKPUNT - BESTEMMING

Knooppuntenroute

Azinhal - Alcaria

LENGTE

OMSCHRIJVING

10,3 km

Hier kun je typische dorpjes bezoeken. Probeer in Azinhal de verse geitenkaas uit de Algarve in de Queijaria
en ook de heerlijke zoete traditionele lekkernijen. Blijf
doorgaan tot je een gouden alma bereikt - het pittoreske dorp Almada d‘Ouro. Van hier tot aan Alcaria geniet
je van een prachtig uitzicht over de Guadiana.

MOEILIJKHEID

Gemiddeld
AANBEVOLEN
SEIZOEN

Oktober tot mei
LOCATIE

Castro Marim

FAUNA

Patrijs, grote zilverreiger, leeuwerik, blauwe ekster,
Provençaalse Grasmus, bijeneter.
FLORA

Cistus, lavendel, rozemarijn, steeneik, olijfboom, johannesbroodboom, moerbeiboom, kurkeik, pijnboom, mastiekboom.
BEZIENSWAARDIGHEDEN

Traditioneel kloskant; Algarve geitenkaas; Mata Nacional Terras da Ordem; oude molen.
MEER INFORMATIE

http://baixoguadiana.com/cultura-desporto-lazer/
percursos/gr-15-grande-rota-do-guadiana/
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ROUTE

2

Vlak naast de Guadiana
TYPE

VERTREKPUNT - BESTEMMING

Knooppuntenroute

Corte das Donas - Montinho das Laranjeiras

LENGTE

OMSCHRIJVING

5,5 km
MOEILIJKHEID

Gemakkelijk
AANBEVOLEN
SEIZOEN

Oktober tot mei
LOCATIE

Alcoutim

Zij aan zij, bijna zwemmend met de Guadiana. Dit is hoe
je deze route aflegt. Neem de tijd om de typische flora
en fauna van de rivier te bewonderen, maar ook de visgemeenschap. In het Museu do Rio leer je over traditionele vistechnieken en over de smokkel die vroeger aan
de grens plaatsvond.
FAUNA

Patrijs, leeuwerik, blauwe ekster, wild konijn.
FLORA

Gaspeldoorn, lavendel, cistus, rozemarijn, steeneik, olijfboom, johannesbroodboom, amandelboom.
BEZIENSWAARDIGHEDEN

Museu do Rio; Núcleo Museológico do Montinho das
Laranjeiras; oude molen.
MEER INFORMATIE

http://baixoguadiana.com/cultura-desporto-lazer/
percursos/gr-15-grande-rota-do-guadiana/
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ROUTE

3

De raia over de grenzen
TYPE

VERTREKPUNT - BESTEMMING

Knooppuntenroute

Marmeleiro-Alcoutim

LENGTE

OMSCHRIJVING

4,7 km
MOEILIJKHEID

Gemakkelijk
AANBEVOLEN
SEIZOEN

Oktober tot mei
LOCATIE

Alcoutim

Tijd om de zustersteden te leren kennen die zijn verenigd
door de Guadiana: Alcoutim in Portugal en Sanlúcar de
Guadiana in Spanje. Als je dit pad in maart bewandelt,
bezoek dan zeker het Festival do Contrabando, waar
een voetgangersbrug over de rivier de twee oevers met
elkaar verbindt. Wie een shot adrenalinestoot wilt, laat
je glijden met de grensoverschrijdende kabelbaan aan 70
kilometer per uur!
FAUNA

Wild konijn, patrijs, zwijn, leeuwerik, Provençaalse Grasmus, bijeneter.
FLORA

Cistus, lavendel, steeneik, olijfboom, pijnboom, eucalyptus, vegetatie aan de rivier (oleander, zilverpopulier, es).
BEZIENSWAARDIGHEDEN

Historisch dorp Alcoutim; dorp Sanlúcar de Guadiana;
rivierstrand; kasteel van Alcoutim; Archeologisch museum; grensoverschrijdende kabelbaan (http://www.limitezero.com/en/).
MEER INFORMATIE

http://baixoguadiana.com/cultura-desporto-lazer/
percursos/gr-15-grande-rota-do-guadiana/
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De natuur in
de Algarve is...
een distelvink die
met zijn vleugels
klappert.
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Rota Vicentina
Lengte

740 kilometer

Startpunt

Lagos (Algarve)
Eindpunt

Santiago do Cacém
(Alentejo)
Meer informatie

www.rotavicentina.com

Begin waar we je vertellen dat het eindigt. Nee wacht.
Beëindig het waar we je vertellen dat het begint. Wauw,
wat een zooitje! Doe wat je wilt, zolang je maar in gedachten houdt dat je van de Algarve naar de Alentejo
of van daar naar de Algarve kunt gaan in dit netwerk
van 49 wandelpaden dat geweven lijkt door de behendige poten van een spin.
Ben je fan van prachtige hoogtes? We zijn er zeker van
dat je zult springen van vreugde - poing-poing-poing
(nee dat wil je niet; houd je voeten op de grond, springen
is gevaarlijk) op de Vissersroute. Terwijl de zee je ogen en
neusgaten binnendringt, loop je langs kliffen waar haviken nestelen, langs paden die net iets breder zijn dan
jezelf, uitgehouwen door vissers die op weg waren naar
hun visplekken, enkele meters hoog.
Prima, je geeft de voorkeur aan legendes, het ontdekken
van dorpen en gehuchten, een beetje kletsen met de lokale bevolking en geiten en schapen horen blaten bij hun
herders. Dan is het Historisch Pad het meest geschikt
voor jou.
Maar als je er een punt van maakt om als een Möbiusband rond te gaan, beginnend op een punt en naar
hetzelfde terug te keren, kun je de 24 rondwandelingen
van dit project doorlopen. Ze maken deel uit van het
Natuurpark van de Zuidwestelijke Alentejo en de Vicentijnse Kust, één van de best bewaarde kustgebieden van
Zuid-Europa (volgens deskundigen; wij papegaaien het
na).
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ROUTE

1

Endiabrada en de verborgen meren
TYPE

Rondwandeling
LENGTE

7 km
MOEILIJKHEID

Redelijk moeilijk
AANBEVOLEN
SEIZOEN

September tot juni
LOCATIE

Aljezur

STARTPUNT

Largo da Bordeira (in het traject dat samenvalt met het
historische pad, richting Arrifana)
OMSCHRIJVING

Je begint en eindigt je wandeling in het dorp Bordeira,
waar het zonde zou zijn als je niet zou genieten van
een wandeling door de smalle straatjes, even halt hield
het plaatselijke café (om een traditionele pirulito-lolly
te eten?) En de kleine en charmante kerk van Nossa
Senhora da Encarnação te bezoeken, gebouwd in 1746.
Het altaarstuk is gemaakt van barok verguld hout, met
typische motieven uit de Algarve.
FAUNA

Kijk naar de sporen langs de kant van de weg, gemaakt
door zoogdieren, die ‘s nachts erg actief zijn in dit gebied. Op deze sporen vind je voetafdrukken of (stinkende) uitwerpselen van deze dieren: wilde zwijnen, vossen,
Egyptische mangoesten, dassen, steenmarter en genet.
FLORA

Aromatische planten zoals de mastiekboom, lavendel,
cistus en de Helichrysum stoechas. Andere veel voorkomende struiken zijn de dwerg gaspeldoorn, de kermeseik, de aardbeiboom, de mastiekboom, de purperen
phlomis en de zeeaster (zulte). Langs de rivier vind je
tamarisk, wilgen, laurier en de kurkeik.
ONTHOUD

Deze route kent twee versies: 7 of 16 kilometer. Als je
voor de korste route kiest, volg dan na 3,7 kilometer de
gele en rode borden rond Samouqueira,
MEER INFORMATIE

http://pt.rotavicentina.com/etapa-endiabrada-e-oslagos-escondidos-2786.html
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ROUTE

2

Historischer weg Aljezur-Arrifana
TYPE

Knooppuntenroute
LENGTE

12 km
MOEILIJKHEID

Gemakkelijk
AANBEVOLEN
SEIZOEN

September tot juni
LOCATIE

Aljezur

STARTPUNT

In Aljezur: naast de markt, in de richting van het gemeentemuseum, sla je linksaf, vervolgens rechts om de kerk
heen en naar beneden op de onverharde weg, waar je weer
linksaf slaat.
In Arrifana: naast de parkeerplaats bovenaan het strand
van Arrifana, volg je de asfaltweg richting Vale da Telha
en Aljezur, tot je de onverharde weg op gaat en linksaf
kunt slaan.
OMSCHRIJVING

Beken doorkruisen deze velden. Vlinders fladderen boven
bloemen in de kleurrijke lente. En je zult rondspringen als
vogels in een veld met zoete aardappelen, het legendarische kasteel van Aljezur (een van de zeven afgebeeld op
de vlag van Portugal) en de riviervallei van Aljezur. Stel je
voor hoe Aljezur eruit zou hebben gezien in de 15e eeuw,
toen de hele vallei bevaarbaar was.
FAUNA

De lokale gemeenschappen van Aljezur leven in harmonie
met de natuur. Het resultaat van deze verhouding is een
zeer gevarieerd beeld van het agrarische landschap wat
insecten, vogels, amfibieën en zoogdieren betreft.
FLORA

Voordat je in de buurt van de kust komt, doorkruis je
bergachtige gebieden bedekt met eucalyptus. Educatief
moment: dit is de boom waar papier vandaan komt, en
daarom wordt hij steeds meer gekweekt. Maar de eucalyptus vermindert de biodiversiteit, zowel boven als onder
de grond; geeft enorme hoeveelheden water uit, draagt bij
aan bodemerosie en leidt tot uitputting van minerale voedingsstoffen. Lesje geleerd?
MEER INFORMATIE

http://pt.rotavicentina.com/etapa-aljezur-arrifana-2.html
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De vissersroute Luz-Lagos
TYPE

STARTPUNT

Knooppuntenroute

Strand van Luz

LENGTE

OMSCHRIJVING

11 km

Tussen het strand van Luz en Lagos lopen de rotsen
met je mee om je merkwaardige verhalen te vertellen. Je
voelt je verscheurd tussen het blauw van de zee en het
aromatische groen van de mediterrane vegetatie, maar
de stenen zullen luider roepen. De witte kalksteen zal
contrasteren met het zwart van de vulkanische rotsen.
En de georganiseerde geometrie van alle verschillende
lagen zal contrasteren met de onverwachte vormen die
door erosie zijn gevormd.

MOEILIJKHEID

Gemakkelijk
AANBEVOLEN
SEIZOEN

September tot juni
LOCATIE

Lagos

FAUNA

De steenbaars is een van de belangrijkste vissen die er
zijn. Maar je zult er nooit een in de ogen kijken. Wij
willen dat je weet dat hij luid gegrom maakt dat wordt
opgewekt door de buikspieren in zijn zwemblaas. Dit
maakt hem een “grommende vis”, een zeer bruikbaar
geluid voor de vissers die hem proberen te vangen.
GEOLOGIE

In de kliffen tussen het strand van Luz en de punt van
Piedade bevindt zich een rijke verzameling informatie
over een periode in de geschiedenis van de aarde die
het Midden-Krijt wordt genoemd, net voor het massale
uitsterven van de dinosaurussen.
MEER INFORMATIE

http://pt.rotavicentina.com
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Missies

Jouw verborgen naturalistische superkrachten zal
je zeker kunnen gebruiken. Je allereerste missie zal
zijn om je eigen Tarzan-schreeuw te oefenen om ze
naar boven te halen. Alleen met hen kun je de volgende uitdagingen overwinnen. Ook al heb je geen
slechteriken tegenover je, je hart zal duizend slagen
per minuut slaan in de open lucht - dat beloven we
als Algarvianen! Je reist door drie natuurelementen
- lucht, water en aarde - in 16 superheld-waardige
ervaringen. Zet je zintuigen op scherp, deze Algarve
is voor mensen zonder vrees. Je kunt het!

Drijven als
zeepbellen

1

Gemeente Castro Marim
Startpunt Salina da Barquinha
Type missie Interpratief zwemmen
In het enige zoutwaterbad van de Algarve, in het hart van het natuurreservaat van de zoutmoerassen van Castro Marim en Vila Real de Santo António, kan zelfs de zwaarste olifant blijven drijven. Trek je kleren uit en word
nat: de sterke concentratie aan minerale zouten laat je moeiteloos drijven,
net als een stukje zeep. Go!
1. Kies na je zoutwaterbad 5 woorden die beschrijven hoe je je voelde.

Surfen in de Algarve
Gemeente Portimão
Startpunt Praia da Rocha
Type missie Surf

2

Aloha! Maak je klaar: trek je surfpak aan, neem die plank onder je arm, haal
je hand door je haar en ren naar de zee van het beroemde strand Rocha.
 robeer tussen een paar slokken zeewater en veel plezier in evenwicht te
1. P
blijven op je plank.
2. Elke keer dat je niet valt, win je 10 punten.
Hoeveel punten heb je gescoord bij deze missie?
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Snorkelen in de Algarve
(een zegen)

3

Gemeente Olhão
Startpunt Ilha da Armona
Type missie Snorkelen
Nodig Zwembril, snorkel, zwemvliezen
Het eiland Armona heeft warm en kristalhelder water, met een zeer rijk ecosysteem. Om de zeebodem te bekijken zonder de vissen af te schrikken of
rond te dartelen kan je heerlijk snorkelen, een vorm van duiken waarbij de
zware uitrusting van het scubaduiken overbodig is...
1. Wat zie je onder water? Schrijf op wat het meest indruk op je heeft gemaakt.

Ik ben de Veroveraar!
Gemeente Lagos
Startpunt Lagos Ciência Viva Science Center
Type missie Wetenschappelijke excursie

4

In het Ciência Viva Centrevan Lagos word je een navigator die naar grote
ontdekkingen koerst, en een echte ontdekkingsreiziger van ongelooflijke activiteiten!
1. Leer een astrolabium te gebruiken in de tentoonstelling „Van astrolabium
tot gps“.
2. In de zaal „Het leven aan boord“ kun je met eigen ogen zien hoe moeilijk
het was om in de vijftiende eeuw in een galjoen te roeien.
3. Houd de vuurtoren in de lichttuin... verlicht.
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Natuurlijke
schattenjacht

5

Gemeente Lagoa
Startpunt strand van Benagil
Type missie Boottocht
Shhhtt … Dit is een geheime missie op de wateren van Zuidwest Algarve.
1. Ga naar de grot van Benagil.
2. Spreek bij de ingang van de grot de magische woorden uit: Sesam open
u! Je stem zal weerklinken langs de muren en je zult meteen de grootste
natuurlijke schat van de Algarve onder ogen zien.
3. Als je weggaat, vergeet dan niet de grot te sluiten met de magische woorden: Sesam sluit u!
4. Maak een tekening van de gevonden schat. Ook de parels en robijnen!

Natuurquiz
Gemeente São Brás de Alportel
Startpunt Fonte Férrea
Type missie Interpretatieve excursie

6

Hoe zorg je voor een gezonde geest in een gezond lichaam? Dat is simpel,
liefste lezer. Door deze quiz te spelen.
1. Makkelijke vraag: Om bij de Fonte Férrea te geraken en de uitdaging te
overwinnen, moet je door de bomen van de berg. Alleen dan ben je klaar.
Over welke berg hebben we het?

2. Medium vraag: om fauna en flora te leren kennen, moet je een prachtige
route volgen. Over welke route hebben we het?

[gaat verder op de volgende pagina]
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3. M
 oeilijke vraag: Om deze quiz te winnen, moet je twee soorten vogels
spotten. Een vogel begint met „L“, en heeft zeven letters; de andere begint
met „D“ en heeft vier letters (en geen enkele met een punt!). Over welke
vogels hebben we het?

Elektrische
fietsen

7

Gemeente Tavira
Startpunt Tavira Ciência Viva Science Centre
Type missie Excursie met een fietstocht
Er hangt veel positieve energie in de lucht in het Ciência Viva Science Center
in Tavira. Geraak in hogere sferen en laat je verlichten door nieuwe kennis.
1. T
 rap op een hometrainer en laat een windgenerator draaien.
2. Trap op een andere hometrainer en verlicht de schijnwerpers op een voetbalveld.
3. Fiets nu weg van het centrum voor een bezoekje aan het charmante stadje Tavira, waarbij je de kronkel van de rivier Gilão volgt.

Roeien
is groeien!

8

Gemeente Alcoutim
Startpunt Cais de Alcoutim
Type missie Kajaktocht
Ken je het liedje: “ Roei, roei, roei je boot”? Zing het terwijl je de rivier de Guadiana op- of afvaart in een kajak, dat volledig afhangt van de kracht van je
armen (en of je al dan niet als lunch spinazie hebt gegeten).
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1. Geniet bij de rivierbedding van de meest voorkomende vogels die speciaal
voor jou zingen.
2. Zwaai naar de zoetwatervaarders die je onderweg tegenkomt.
3. En... geniet gewoon van de schoonheid van dit kleine hoekje van de Algarve.

Een duik in de wetenschap
Gemeente Faro
Startpunt Algarve Ciência Viva Science Centre
Type missie Wetenschappelijke excursie
Je bent als een eiland: je wordt langs alle kanten omringd door water. Want
water is overal om je heen, met een acrobatische wetenschappelijke duik in
het eerste Ciência Viva Wetenschapscentrum van het land, vlak bij de Ria
Formosa.
1. Ontdek hoe de oceanen zijn geëvolueerd, van Pantalassa tot de huidige
oceanen.
2. Bekijk een zeepaardje van dichtbij in een aquarium.
3. Raak de bewoners van de „apalpário“ aan en voel hun verschillende vormen en texturen.
4. Controleer voor vertrek de tijd op de zonnewijzer op het traditionele dakterras (açouteia).

Verf met de kleuren van de aarde
Gemeente Silves
Startpunt De heuvel Penedo Grande,

in São Bartolomeu de Messines
Type missie Interpretatieve reis
Nodig kleine zakjes voor stalen, fijn gaas, vijzel, palet, kleine
spatel, olijfolie, transparante lijm, aquarelpapier, penselen

10

Je hebt twee bijzondere aderen in je lichaam: de ader van Picasso (schilder) en een
ader van een petrologist (een rotsspecialist). Door de twee samen te brengen, onthullen we de geheimen van de kleuren van het verleden en tekenen we - vanuit de
rotsen - de landschappen van Penedo Grande.

[gaat verder op de volgende pagina]
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1. Verzamel tijdens je traject kleine stalen van stenen en vuil.
2. Als je verschillende tinten grés hebt verzameld, bewaar ze dan in je tas.
3. Maak de stalen thuis fijn met de vijzel en stamper en vermaal ze tot stof.
4. Filter het poeder met het gaasje en vervolgens bewaar je dit.
5. Scheid de verschillende tinten op het palet en voeg aan elk een paar druppels olijfolie en een druppel lijm toe. Meng alles goed met de spatel. Voilá!
Hier is je eigen natuurlijke verf!
6. Maak op het einde een schilderij met de kleuren van de aarde.

Mijn naam is Detective.
Jurassic Detective.
Gemeente Vila do Bispo
Startpunt Strand van Salema
Type missie Interpretatieve reis

11

Veeg het stof van je hoed, je mackintosh en je vergrootglas. Een zichzelf
respecterende detective staat altijd klaar om ze in gebruik te nemen. Maak
geen geluid, of je maakt de reusachtige dinosaurussen wakker. Ook al beweert men dat ze miljoenen jaren geleden verdwenen zijn, er is altijd hoop
dat we ze misschien nog voorbij zien komen...
 oek de voetafdrukken van vleesetende tweevoetige dinosaurussen in de
1. Z
„oostelijke“ afzetting.
2. Zoek de voetafdrukken van een plantenetende dinosaurus in de „westelijke“ afzetting.
3. Teken de voetafdrukken die je in je notitieboekje hebt gezien.
Hé, hoorde jij ook dat gebrul?
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Geparfumeerde
ezeltocht
Gemeente Aljezur
Startpunt strand van Carriagem
Type missie Ezel rijden

12

Heb je al eens op een ezel gereden? Dat is wat deze missie van je vraagt. Aai
hem, vlecht zijn korte manen, klim op zijn rug en reis in het tempo van deze
rustige viervoeter. Zijn kalme houding zal je goed van pas komen.
 nderweg moet je drie aromatische planten vinden: cistus, Thymus camp1. O
horatus, Helichrysum stoechas. Maar opgelet! Je moet ze zoeken met je
ogen dicht, alleen met behulp van je neus. Hmmm, dat ruikt zo lekker! - dit
is het teken dat je ze op spoor bent.

Volg de aanwijzingen van de otter
Gemeente Loulé
Startpunt Fonte da Benémola
Type missie Zoogdieren kijken
De speelse otter beweegt bijna altijd in het donker van de
nacht en laat zich zelden zien (hoewel hij jou wel kan zien).
Dus in plaats van ernaar te zoeken, volg je de aanwijzingen

13

in de natuur, oké? Met een beetje geluk - en een scherp
reukvermogen - kan je hem misschien in de verte zien.
1. Zijn er voetafdrukken langs de waterkant? De voetafdruk van de otter
heeft vijf tenen en een voetzool.
2. Zie je uitwerpselen bovenop de rotsen van de rivier? De otter „deponeert“
ze daar in kleine heuvels om zijn territorium af te bakenen. In het midden
van de heuvels liggen schelpen van verteerde langoesten, het hoofdvoedsel van de otter op de oevers van de Algarve.
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BBC Wildlife

14

Gemeente Albufeira
Startpunt strand van Salgados
Type missie Vogels spotten
Nodig Verrekijker
Maak een ongelooflijke reis naar de geheime wereld van de vogels, waar je de
mooiste en zeldzaamste soorten zult zien in een paradijs voor nieuwsgierigen
en avonturiers.
1. Volg de wandelpaden van het strand van Salgados, in westelijke richting.
2. Als je aankomt bij de lagune van Salgados, let dan goed op je omgeving
rondom.
3. Kun je de wilde eend zien? En de tamme eend?

Klop op de deur
van de kameleon

15

Gemeente Vila Real de Santo António
Startpunt Mata Nacional das Dunas Litorais
Type missie Reptielen kijken
Klop klop. Wie is daar? Jij bent het, die de kameleon een bezoekje brengt.
In dit bos leeft een grote populatie van deze kwetsbare reptielen, en het
is jouw missie ze te spotten in hun natuurlijke habitat (en ze er niet uit te
halen).
1. Welke kleur hadden de kameleons die je hebt gezien? Gewoon groen?

2. Wat waren ze aan het doen? Liepen ze rond? Aan het slapen? Of waren
ze aan het zonnebaden?
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Een, twee, acht
monumentale bomen
Gemeente Monchique
Startpunt VVV-kantoor van Monchique

(plein São Sebastião)
Type missie Wandeltocht
Nodig stadsplattegrond
(verkrijgbaar in het VVV-kantoor), notitieboekje,
potloden en wiskundige superkrachten

16

De monumentale bomen zijn heel oud, heel groot en meestal heel zeldzaam,
afgezien van andere exemplaren van dezelfde soort. Het zijn levende monumenten, gemaakt van wortels, stammen, zijtakken en baldakijn. Probeer ze
te vinden, ze toe te voegen en ze een naam te geven in dit korte parcours
door het stadje Monchique.
1. Let op de borden van de Via Algarviana.
2. Ga met behulp van je plattegrond de volgende punten die door de Via zijn
aangegeven: VVV-kantoor, Quinta da Vila en zwembaden, brandweerlieden, gezondheidscentrum, sociale zekerheid, klooster, kerk van São Sebastião.
3. Hoeveel monumentale bomen kun je tellen? Schrijf hun namen in je notitieboekje.

ANTWOORDEN
MIssie 6: 1. Caldeirão | 2. Via Algarviana | 3. Lijster en duif
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https://wfameixial.qrer.pt/2018

Ameixial (Loulé)

Wandelfestival
Ameixial

april

januari

mei

www.btn.pt

Espaço Multiusos
de Aljezur

Biënnale
natuurtoerisme

februari

juni

www.algarvebikechallenge.com

Tavira

Algarve Bike Challenge

www.cm-alcoutim.pt

Alcoutim

Wandelfestival
Alcoutim

maart

Programma van natuurevenementen in de Algarve
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Wandel- & kunstenfestival

Festival
vogelobservatie

www.birdwatchingsagres.com

Sagres (Vila do Bispo)

december

www.algarvenaturefest.pt

Algarve
natuurfeest

september

www.alut.pt

Langs de Via Algarviana

Algarviana Ultra Trail (ALUT)

www.walkartfest.pt

Barão de S. João (Lagos)

november

oktober

van Sagres

augustus

juli

Toeristische
informatiebureaus
Monchique

Aljezur

5

1

Silves
9

Portimão
Alvor
Lagos
Vila
do Bispo

6

4

7

3

Lagoa
8

10

2 Sagres

1

Aljezur

3

Rua 25 de Abril, n.º 62
8670 – 054 Aljezur
37.315685, -8.803803

Telefoon: (+351) 282 763 031

turismo.aljezur@turismodoalgarve.pt
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Sagres

Praça Gil Eanes
(Antigos Paços do Concelho)
8600 - 668 Lagos
37.102775, -8.672714

Telefoon: (+351) 282 998 229

2

Lagos

turismo.lagos@turismodoalgarve.pt

4

Alvor

Rua Comandante Matoso
8650 – 357 Sagres

Rua Dr. Afonso Costa, n.º 51
8500 – 016 Alvor

37.007772, -8.940281

37.130530, -8.593432

Telefoon: (+351) 282 624 873

Telefoon: (+351) 282 457 540

turismo.sagres@turismodoalgarve.pt

turismo.alvor@turismodoalgarve.pt

Albufeira
11

Alcoutim

22

Castro
Marim 23

Querença

Alte

13

12

Salir
14

24

Manta
Rota

São Brás
de Alportel

21

17

Tavira

Loulé

20

Quarteira 16

25

Vila Real
de Santo
António

15

Olhão
Faro

19

18
5

6

Monchique

7

Praia da Rocha

Largo S. Sebastião
8550 – 000 Monchique

Avenida Tomás Cabreira
8500 – 802 Praia da Rocha

37.316494, -8.555302

37.118968, -8.538511

Telefoon: (+351) 282 911 189

Telefoon: (+351) 282 419 132

turismo.monchique@turismodoalgarve.pt

turismo.praiadarocha@turismodoalgarve.pt

Portimão

8

Carvoeiro

(Ed. do TEMPO – Teatro Municipal)
Largo 1.º Dezembro
8500-581 Portimão

Largo da Praia
8400 – 517 Carvoeiro LGA

Telefoon: (+351) 282 402 487

Telefoon: (+351) 282 357 728

info@visitportimao.com

37.097017, -8.471279
turismo.carvoeiro@turismodoalgarve.pt
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9

Silves
E. N. 124 (Parque das Merendas)
8300 – 000 Silves

13

37.185663, -8.440556

Querença
Largo da Igreja
8100 - 495 Querença
Telefoon: (+351) 289 422 495

Telefoon: (+351) 282 098 927
turismo.silves@turismodoalgarve.pt

14

Antiga Escola Primária
8100 Salir

Centro de Interpretação
do Património Islâmico
Praça do Município
8300-117 Silves
Telefoon: (+351) 282 440 800
turismo@cm-silves.pt

10

Salir
Telefoon: (+351) 289 489 137

15

Quarteira
Praça do Mar
8125 - 193 Quarteira
37.068110, -8.104187

Armação de Pêra

Telefoon: (+351) 289 389 209

Avenida da Beira Mar
8365 - 101 Armação de Pêra

turismo.quarteira@turismodoalgarve.pt

37.101578, -8.363360
Telefoon: (+351) 282 312 145
turismo.armacaodepera@turismodoalgarve.pt

11

16

Loulé
Avenida 25 de Abril, n.º 9
8100 – 506 Loulé
37.139073, -8.021448

Albufeira

Telefoon: (+351) 289 463 900

Rua 5 de Outubro
8200 – 109 Albufeira

turismo.loule@turismodoalgarve.pt

37.087416, -8.252978
Telefoon: (+351) 289 585 279
turismo.albufeira@turismodoalgarve.pt

17

São Brás de Alportel
Largo de São Sebastião, n.º 23
8150 – 107 São Brás de Alportel

Estrada de Santa Eulália
8200 Albufeira

37.152438, -7.888509

Telefoon: (+351) 289 515 973

turismo.saobras@turismodoalgarve.pt

Telefoon: (+351) 289 843 165

posto.turismo@cm-albufeira.pt
Estrada Nacional 395
(entrada da cidade)
8200 Albufeira
Telefoon: (+351) 289 599 502

12

Faro
Rua da Misericórdia, n.º 8 – 11
8000 – 269 Faro
37.014739, -7.934715

posto.turismo2@cm-albufeira.pt

Telefoon: (+351) 289 803 604

Alte

Aeroporto Internacional de Faro
8001–701 Faro

Pólo Museológico Cândido
Guerreiro e Condes de Alte
8100 Alte
Telefoon: (+351) 289 478 060
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18

turismo.faro@turismodoalgarve.pt

37.019939, -7.967821
Telefoon: (+351) 289 818 582
turismo.aeroporto@turismodoalgarve.pt

19

Olhão
Largo Sebastião Martins Mestre, n.º 8 A
8700 – 349 Olhão

24

Castro Marim
Mercado Local
Rua de São Sebastião

37.025187, -7.841989

8950 – 121 Castro Marim

Telefoon: (+351) 289 713 936

37.217257, -7.443782

turismo.olhao@turismodoalgarve.pt

Telefoon: (+351) 281 531 232
turismo.guadiana@turismodoalgarve.pt

20

Tavira
Praça da República, n.º 5
8800 – 329 Tavira
37.125805, -7.650282
Telefoon: (+351) 281 322 511
turismo.tavira@turismodoalgarve.pt

21

25

Vila Real de Santo António
Rua 5 de Outubro, n.º 16
8900-241 Vila Real de Santo António
Telefoon: (+351) 281 952 750:
(+351) 281 510 000 (Ext. 4210)
postoturismovrsa@cm-vrsa.pt

Manta Rota
Praça da Manta Rota, n.º 1,
Manta Rota
8900-074 Vila Nova de Cacela
Telefoon: (+351) 281 952 750
postoturismomr@cm-vrsa.pt

22

Alcoutim
Rua 1.º de Maio
8970 – 059 Alcoutim
37.471423, -7.471447
Telefoon: (+351) 281 546 179
turismo.alcoutim@turismodoalgarve.pt

23

Ponte Internacional do Guadiana
A22 – Monte Francisco
8950 - 206 Castro Marim
37.236831, -7.437635
Telefoon: (+351) 281 531 800
turismo.guadiana@turismodoalgarve.pt

Legenda
Toeristische informatiebureaus (RTA)
Lokale informatiepunten voor toerisme
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Informatie
UITGEVER

MEDEWERKERS

Algarve Toerismebureau

APA (Agência Portuguesa do Ambiente)/
ARH do Algarve, Centro Ciência Viva
do Algarve, Centro Ciência Viva de Lagos,
Centro Ciência Viva de Tavira

Av. 5 de Outubro, 18, 8000-076 Faro,
Algarve, Portugal
Telefoon: (+351) 289 800 403
ata@atalgarve.pt
www.algarvepromotion.pt

MET DANK AAN

OPDRACHTGEVER

Algarve Toerisme Bestuur
Av. 5 de Outubro, 18, 8000-076 Faro,
Algarve, Portugal
Telefoon: (+351) 289 800 400
turismodoalgarve@turismodoalgarve.pt
www.turismodoalgarve.pt
www.visitalgarve.pt

LAY-OUT EN ONTWERP

Nerve Atelier de Design
PRINTING

COÖRDINATIE

Grafisol - Edições e Papelarias, Lda.

Communicatie en beeld
marketing@turismodoalgarve.pt

VERTALING
Calitema, Gabinete de Traduções

TEKSTEN

Patrícia Oliveira (Região de Turismo do Algarve)

EDITIE

250 boeken

TECHNISCHE PROEFLEZING

Ana Paula Gaspar (APA/ARH do Algarve)

DISTRIBUTEURS

Cristina Veiga-Pires, in de hoofdstukken

Vrij

De Algarve, Beschermde Gebieden, Landschappen,
Water, Stenen

Ana Paula Gaspar (APA/ARH do Algarve)
Medewerker

Promoter

WETTELIJK DEPOT

479961/21

ILLUSTRATIES
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Associação Almargem, Associação Odiana,
Associação Rota Vicentina, Cristina Veiga-Pires, Delminda Moura, Manuela David,
Miguel Rodrigues, Nelson Fonseca, RIAS,
Susana Calado Martins, Tiago Gomes
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