
Resa till Algarve, Portugal 1-8 okt 2011

Tidig morgon den 1 oktober samlades vi på Kastrup i Köpenhamn för att flyga till Faro på Algarvekusten i 
Portugal. Planet avgick redan 06.10. Väldigt tidigt, men vi fick skåda flera timmar redan första dagen.
Gruppen bestod av sju deltagare och i Algarve mötte Mona och Sonja upp.
Vädret var strålande hela tiden med temperaturer på uppåt 30 grader viss dagar. Poolen på hotellen fick 
frekventa besök.
Fågelfestivalen i Sagres var intressant. Det var andra året som man anordnade detta. Vi fick bra informa-
tion och guidning på intressanta platser i Sagresområdet.
Två båtturer blev det också samt ett mycket givande besök på Alentejostäppen ca 20 mil norr om Tavira.
Georg guidade oss där med bravur.

Georg spanar in grågam som alla får se. Här passerade även några gåsgamar och en ung hökörn.



Dag1 
Tidig avgång med flyg från Köpenhamn till Faro, 06.10. Efter 3,5 timmar landade vi, temperaturen var 22 grader och solen sken 
från en klarblå himmel. Hyrbilen, en Renault Traffic plockades ut och efter en timme var vi i Luz. Rummen på Luzmar Vilas var inte 
klara så vi tog en promenad till stranden nedanför hotellet. Kl 15.00 körde vi till Sagres för att medverka på Sagres Bird festival. 
Vinden var ganska stark sydostlig och vi såg några gulnäbbade liror och havssulor.
Vi fick en bra introduktion om fågelsträcket i Sagres. Sen gav vi oss ut med guide från Sagres fågelfestival för att titta på lokalerna 
och fåglar. En del rovfåglar siktades. Ormörn, dvärgörn, fiskgjuse, brun glada och pilgrimsfalk. 
En riktig höjdare var 8 st småtrappar på ett fält väster om rovfågelstället.
Fågeldagen avslutades med två st minervaugglor på vägen mellan Burgeo och hotellet.
Artgenomgång och god buffé på kvällen.

Dag 2
Frukosten serverades kl. 08.00. En rejäl frukostbuffé. Efter det åkte vi till Cabo de Vicente där vi havsfågelskådade i den hårda 
sydostvinden. Inget större tryck på havsfåglar, men vi såg gulnäbbad, större, mindre och balearisk lira. 
Havssulor och storlabbar drog också förbi. Ett par pilgrimsfalkar höll till där och spridde skräck bland trutarna.
Lunchen blev ett hopplock och utspridd under ett par timmar. Vi fortsatte upp till Cabadnos där rovfåglarna 
kom i strid ström. Dominerande var ormörn och dvärgörn och vi såg även ett par smutsgamar och en svart stork.
Senare på eftermiddagen gick vi i en liten ravin. Det stack bra av alla tistlar och det som överraskade mest var alla 
snäckor som hade trängt ihop sig på vartenda grässtrå som fanns. Inget speciellt i fågelväg förutom en polyglottsångare som 
rastade i lä för vinden. Efter det åkte vi ner till hamnen och fick besked på att det blir havstur imorgon, spännande.
På vägen tillbaka mot hotellet i Luz stannade vi och såg en hel del rostgumpsvalor.
Lite tidigare kväll idag med ett poolbad innan artgenomgång och middag.

Dag 3
Idag tog vi frukostpaket eftersom vi skulle vara i Sagres kl 08.40. Paketet var ingen höjdare, en liten macka, ett äpple och en juice. 
Vinden hade lagt sig och det blev en ganska bekväm tur på havet.
Vi fick se en del havsfågel såsom havslöpare, stormsvala, större lira och storlabb som toppar. 
Dock var det ingen bra dag för liror.Turen varade i drygt tre timmar. Efter det käkade vi lunch innan avfärd mot Carrepeteira. Fan-
tastiska sanddyner på västra sidan. Vi gick också längs ett floddelta där vi såg silkes- och 
ägretthäger samt några kärrsnäppor.Färden gick vidare mot Monichique och Folia som är Algarves högsta topp. Drygt 900 meter 
över havet. Häruppe blev det några bra obsar på småfågel såsom klippsparv och provencesångare. 
Vägen tillbaka gick mot Portomao. Plötsligt vällde det av vita storkar och kohägrar. Det var verkligen en upplevelse.
Sent tillbaka så det blev artgenomgång efter middagen.



Dag 4
Sista frukosten i Luz:
Vi började med en liten tur i grannträdgården till Luzmar Villas. Där fanns en hel del småfågel såsom rödstrupig sångare, 
sammetshättor, grå och svartvita flugsnappare mm. Frukost kl 08.30 och sen bar det iväg mot nästa boende i Tavira. 
Vägen dit gick  via Salgados och Ludo som bjöd på riktigt bra fågelskådning. Många skedstorkar och bronsibisar i 
Salgados och flera härfåglar i Ludo. Lunchen, som var ganska spartansk, intog vi i skuggan av en liten ”hodda” vid stranden i 
Salgados. 28 grader och 24 i vattnet. Innan vi lämnade Salgados hittade Anders en vacker helenaastrild i gräset.
Det tog lite tid att hitta hotellet som ligger strax utanför Tavira i våtmarken. Vi fick fina rum med flodwiev. 
En del fåglar skådades på bekvämt avstånd utanför altanen. En magnifik middag på kvällen och riktigt gott vin.

Dag 5
Lite frivillig frukosttid idag.  Bilen avgick mot Castro Marim kl 08.30. Det kändes lite svalt på morgonen, men snart steg temperaturen 
till över 30 grader och det blev en riktigt het dag. Ingen vind att prata om. Vi vandrade runt i salinerna strax utanför CM och 
fick se bla resans första iberiska varfågel samt en del vadare såsom mosnäppor, småsnäppa och spovsnäppor. Värmepåverkade 
gick vi upp till fästningen på toppen av CM. Här var det en fantastisk utsikt över salinerna och mot Espana.
Lunchen intogs delvis stående när solen stod som högst på himlen. Det var inte helt optimalt och gick inte till historien som den 
bästa lunchen. Fåglarna gömde sig i skuggiga buskar eller i täta vasser, så det blev inga större summor här.
Ute vid Via Real Antonio stod det mycket silltrut och sandlöpare på revlarna. Efter lite siesta vid poolen på hotellet åkte vi ut en 
sväng framåt kvällen. Ganska bra med bla rödnäbbad trut och någon skräntärna.

Dag 6
Tidig frukost kl 07.00. 07.45 körde vi till Fuseta där Georg skulle guida på båt genom Ria Formosa och ut på havet. Vädret var 
soligt, varmt och nästan vindstilla. En riktigt trevlig tur med 3 kungsfiskare som höjdpunkt i våtmarken. Det stora havet låg i princip 
spegelblankt. En hel del stormsvalor svirrade runt annars var det ganska fattigt på havsfågel. Vi låg och guppade oförtjänt länge 
tack vare att båtmotorn strulade. Efter ett tag startade den och vi kom in till Fuseta där vi åt en supergod grillad svärdfisk till lunch.
Siesta på hotellet ett par timmar med kaka, kaffe och poolbad. Efermiddagsskådningen gjordes ute i salinerna där vi stannade till 
på några ställen och tittade på vadare, hägrar, trutar och storkar. Som omväxling åt vi innan artgenomgången.



Dag 7
Frukost 07.00 och Georg mötte upp 07.45 för en heldag på Alentejostäppen. Färden gick via Castro Marim och Mértola där vi 
stannade för vatteninköp. När vi hade passerat Mértola och de böljande bergssluttningarna innan stäppen tog vid fick vi se tre unga 
kungsörnar som lekte med varandra i vinden. En riktigt häftig upplevelse. Senare vid nästa stopp såg vi ytterligare en kungsörn som satt
på en klippa. Där sågs också den första hökörnen. En juvenil individ. Efter ett tag uppenbarade sig den riktiga stäppen. Georg fick 
syn på tre svartbukiga flyghöns som ganska snart pilade iväg. Vi gick sen en sväng ut på stäppen. Eva hittade en minervauggla som 
visade sig fint på en staketstolpe. Där skrämde också en traktor upp en stor flock på ca 40 kalanderlärkor. Strax innan vi kom fram 
till vårt lunchställe, som låg högt med en fantastisk utsikt, fick vi tips om en svartvingad glada. Den såg vi fint komma flygande för 
att sen sätta sig i ett torrtträd. Från utsikten spanade vi in några stortrappar på aphåll. Efter lunchen körde vi närmre och fick se 
11 st på ca 200 meter, häftigt! Turen avslutades med ett rovfågelspan och äntligen fick vi se gåsgamar som kryddades med en 
grågam och ytterligare en hökörn. Kl 18.00 var vi tillbaka och kunde summera ytterligare en lyckad dag på Portugalresan.

Dag 8
Idag var det dags för hemresa och vi startade tidigt mot flygplatsen.
Nedan är gänget som var med.
Från vänster:
Gert Johansson, Anders Sköld, Per Lindström, Olle Abered, Anders Håkansson, Ewa Abered samt Mona Holm
Sonja saknas på bilden

Samtliga bilder av Lars Göte Nilsson, Birdwave
Fåglar på bilderna.... 
Dag 1 havssula, ormörn Dag 2 rostgumpsvala, gulnäbbad lira Dag 3 storlabb, större lira, havssula, havslöpare
Dag 4 grässångare, skedstork, rödspov, flamingo Dag 5 svarthakad buskskvätta Dag 6 svarthuvad mås
Dag 7 stortrapp, hökörn, svartvingad glada

www.birdwave.se


