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Voorwoord van de voorzitter 

Dit kamp was het eerste in de reeks van 2019 (24/04- 07/05), was ver weg, en vond plaats in 
twee totaal verschillende gebieden, die ca 100 km van elkaar liggen. 

De meeste deelnemers volbrachten de lange tocht door de nog koude Spaanse hooglanden met 
hun eigen auto. Vijf deelnemers namen het vliegtuig en vier huurden een huisje op de 
kampterreinen. 

Bij aankomst in Olhão in de Algarve was het daar behoorlijk buiïg. Dat was alleen maar goed, 
want ook in Portugal was het sinds vorig jaar nog steeds te droog. Dus het landschap was 
groen en opgefrist. De volgende dag werd het mooi weer en dat is tot de laatste dag zo 
gebleven. Wel kropen we de eerste dagen ‘s avonds toch in de convo want de nachten waren 
koud. 

De camping was heel groot, maar wel rustig, en gelegen onder schaduwrijke dennenbomen. 
De Moorse nachtzwaluw riep er zo goed, dat er door tentdeelnemers zelfs over slaapgebrek 
gesproken werd. Excursieregelaar Ruud Kuipers had aan de hand van de Crossbill guide een 
mooi excursieprogramma uitgestippeld. Gezien de omvang van het kamp (19 deelnemers) 
was er vrijwel altijd 1 excursie per dag, die meestal gesplitst werd. Afgezien van een klein 
natuurpak vlak naast de camping en grenzend aan het strand, moesten we meestal de auto 
gebruiken om naar een stuk kust te gaan. De Algarve is behoorlijk bebouwd en toeristisch, 
maar op veel plaatsen liggen er mooie stukken lagune van de Ria Formosa en overal 
zoutpannen die nog in bedrijf zijn. De hoeveelheid plantensoorten langs de kust was 
verrassend groot, terwijl de vogeltrek grotendeels voorbij leek. Er waren wel trekkers zoals de 
plevier- en strandlopersoorten maar grote aantallen waren het niet meer. Langs de weelderige 
golfbanen, die in onze natuurogen niet erg bezoekwaardig zijn liggen wel vijvers waar 
purperkoet en nog meer watervogels goed zichtbaar nestelen. Het was even wennen. Na twee 
dagen verlieten ons helaas twee van de aanvankelijk 21 deelnemers. Bij nader inzien 
verbleven die toch liever op een kleine camping en fietsten ze liever dan aan het 
excursieprogramma van de KNNV deel te nemen. 

Hoewel er in theorie voldoende auto’s op het kamp waren werd er iedere avond toch gepast 
en gemeten of iedereen mee kon. Niet alle auto’s waren ingericht om meerdere passagiers 
mee te nemen, en sommige chauffeurs wilden ook wel eens een dag niet hoeven te rijden. 
Bovendien is het leuk om tegelmatig van gezelschap te kunnen wisselen. Maar door de 
avonden tevoren al goede afspraken te maken verliep het vertrek ’s ochtends altijd goed. 

Halverwege de wisseldag waarbij we via een kronkelige weg 100 km moesten afleggen (tenzij 
je de ongezellige tolweg pakte waar de caravaners toe gedwongen waren) had Ruud een 
mooie wandeling aangegeven. Het landschap en de vele planten waren inderdaad prachtig, en 
steeds kwam een nieuw groepje binnen om zich aan te sluiten bij de lopers die niet opschoten 
bij al dat moois.  

De camping in Castro Verde, in het steppengebied van de Alentejo, was veel kleiner en nog 
rustiger, en gelegen langs open land aan de stadrand. Dat betekende o.a. roodkopklauwier 
achter de tenten en zwarte wouw in de lucht. Omdat hier in een centrale ruimte zowel buiten 
als binnen voldoende tafeltjes en stoeltjes stonden hadden we geen convo meer nodig. Dus 
weg gedoe met opzetten en droog inpakken. Ook de supermarkt was op loopafstand. Wel 
moesten we de auto’s steeds gebruiken, maar op korte afstand was er al het nodige te zien in 
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de steppe zodat we niet iedere dag heel ver hoefden te reizen. Hier zochten en vonden we na 
goed zoeken zowel grote als kleine trappen, ongelooflijk veel ooievaars en veel andere 
mediterrane vogelsoorten in relatief geringe dichtheden.  De steppen waren in volle bloei met 
prachtige in elkaar overlopende kleuren. Hier konden we ook het dunbevolkte Portugese 
vlakke land ervaren met kleine dorpjes en overal oude molens op heuveltoppen.    

Zonder ongelukken of andere ongemakken was dit verre en logistiek niet zo simpele kamp 
toch een succes en goede gelegenheid deze uithoek van Europa in zijn mooiste jaargetijde te 
ervaren. 

Betty van Leeuwen 
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Locaties 

De Algarve 

De Algarve wordt in het noorden begrensd door de provincie Alentejo, aan de oostkant door 
de Rio Guadiana, de grensrivier met Spanje en aan de zuid- en de westkant door de 
Atlantische Oceaan.  

De naam Algarve is afkomstig uit de tijd van de Moorse bezetting van het Iberisch 
Schiereiland, de streek werd toen "Gharb al-Ândalus" of ook "het westen van Andalusië" 
genoemd. Het Arabische "Al-Gharb" betekent "het westen".  

Het landschap van Algarve is zeer gevarieerd. De kust kent ten westen van Faro rotsformaties 
met kleine strandjes en ten oosten van Faro lagunes en kilometerslange zandige stranden.  

Het heuvelachtige binnenland van de Algarve ligt vlak achter de kust en is nog vrijwel 
onaangetast. Het hoogste punt in de Algarve is de Fóia met 902 meter. De bosbranden die in 
de zomer in Portugal nogal eens voorkomen bereiken zelden of nooit de Algarve.  

Op bepaalde punten aan de kust van Algarve is er een heus waddengebied, dat bij vloed 
overstroomt. Bij vloed is het water diep genoeg om in te varen. 

De camping in Olhão ligt aan de oostkant van de stad tegen het Parque Natural da Ria 
Formosa aan. Dit gebied is een 60 kilometer lange kuststrook bestaande uit riviermondingen, 
kreken, lagunes, zoutmoerassen en pannen. Voor de kust liggen eilanden. In het binnenland 
liggen kalkheuvels met een rijke flora.     
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De Alentejo Baixa 

In week 2 verbleven we in het plaatsje Castro Verde in de Alentejo Baixa. De omgeving van 
Castro Verde kent een droog klimaat en een arme bodem en bestaat uit grasland met 
verspreide kurk- en steeneiken op golvende vlakten (“montados”). 

De Alentejo is een zuid-centraal gelegen gebied in Portugal. De naam, "além do Tejo" 
betekent letterlijk "over de Taag". Het gebied wordt in het noorden begrensd door de Taag 
met ten noorden er van de regio Centro, in het oosten door Spanje, in het westen door 
Lissabon en de Atlantische Oceaan en in het zuiden door de Algarve.  

Het is een van de vijf regio's van Portugal (NUTS 2). Het gebied omvat vijf subregio's (NUTS 
3): Alentejo Central, Alentejo Litoral, Alto Alentejo, Baixo Alentejo en Lezíria do Tejo 
(NUTS = Nomenclatura das Unidades Territorias para Fins Estaticos). 

De belangrijkste steden zijn Évora (hoofdstad), Portalegre, Beja en Sines.  

 
Dorp in de Alentejo tussen Entradas en Sao Marcos de Ataboeira (foto: Jan) 

Er wonen 776.585 mensen (2001) op een oppervlakte van 26.000 km², een gebied ongeveer 
even groot als Nederland (exclusief water). In 2013 woonden er nog ongeveer 750.000 
mensen. Het is met ongeveer 29 inwoners per km² zeer dunbevolkt.  

Het landschap varieert erg, met golvende velden in het zuiden tot granieten heuvels die in het 
noordoosten aan Spanje grenzen. Om de waterbehoefte te dekken zijn er een aantal dammen 
gebouwd. De bekendste is de Alqueva-dam in de Guadianarivier, waardoor een meer van 250 
km² is ontstaan.  
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De Alentejo is een gebied met open land met golvende velden. Er zijn enkele steden en erg 
veel heel kleine dorpjes. In het zuiden bij Mértola ligt het Parque Natural do Vale Guadiana. 
Dit is een merendeels onbewoond gebied. Omdat een deel van Alentejo langs de Spaanse 
grenst ligt, werden er forten gebouwd. Zij stonden vaak op heuveltoppen, zodat met vuren 
signalen aan elkaar konden worden doorgegeven.  

 
               Montado (foto: Jan) 

Montado (het steppelandschap): 

De kurkeik is een beschermde boomsoort. Het oogsten van kurk geschiedt eenmaal per negen 
jaar. Van de bast worden kurken gemaakt. Minder bekend is dat de bast in water kan worden 
gekookt. Het volume neemt dan ongeveer 30% toe, de kurk wordt dan heel soepel en kan in 
heel dunne plakken gesneden worden. De Alentejo is de grootste kurkproducent in de wereld. 
De steeneik is eveneens een beschermde boomsoort. In de streek zijn in uitgestrekte velden 
vele zeer oude exemplaren te vinden. De steeneik is een van de symbolen van de regio. 

De Eucalyptusboom is uitheems (de boom kwam in 1830 uit Australië) en wordt niet 
beschermd. Portugezen zijn trots op hun kurkeiken en oude olijfbomen, maar vinden de 
eucalyptus niet mooi. De bomen zijn zeer brandbaar. Hij onttrekt veel water aan zijn 
omgeving. Doordat hij langvezelig is kan hij goed voor de productie van papier gebruikt 
worden. 

In de Alentejo vindt grootschalige teelt van olijven plaats. Olijven zijn er om te eten maar de 
meeste olijven worden gebruikt voor het maken van olijfolie. Hiervan wordt veel naar Italië 
geëxporteerd om daar gebotteld te worden en als Italiaanse olie verkocht te worden. [bron?] 
De nieuwe aanplant van olijfbomen wordt zodanig gesnoeid, dat er machinaal geoogst kan 
worden door dezelfde machines, die druivenoogsten. De oudste olijfboom van Portugal is 
ruim 2200 jaar oud. Hij is tot monument verklaard.  

Sinds Portugal in 1986 lid werd van de Europese Gemeenschap is er veel veranderd. Het 
kweken van tarwe werd minder winstgevend, reden waarom de boeren overschakelden op 
wijnbouw. Vandaag de dag is het de snelst groeiende wijnregio in Portugal, die vaak 
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uitstekende wijnen voortbrengt. Het verbouwen van wijn kan mede plaats vinden vanwege de 
aanleg van verschillende stuwmeren in de omgeving (Bron: Wikipedia). 

Geologisch gezien bestaat Zuid-Portugal uit drie delen: Het binnenste deel, in de Algarve ook 
wel Serre genoemd, bestaat voornamelijk uit heel oud vast gesteente in de vorm van 
veldspaan en kwarts. Zuidelijker ligt een ring van kalksteen, die in breedte varieert en 
Barrocal genoemd wordt. De kuststrook, de Littoral, bestaat uit zandstenen en kalkstenen 
kliffen en uit aanzettingen van zand en klei in de vorm van duinen waartussen lagunes liggen. 

Het zuidenwesten van het Iberisch schiereiland is dan ook één van die gebieden van West- 
Europa, die rijk zijn aan mineralen. De smalle strook, die rijk aan mineralen is, loopt dwars 
door de provincie Alentejo. Geologisch gezien is het een zeer complex gebied waardoor er 
diverse soorten mineralen dicht aan het aardoppervlak te vinden zijn. Portugal heeft een rijke 
voorraad aan mineralen, maar er is een beperkte exploitatie van deze delfstoffen.  
Wel is het land al lang de grootste producent van gewonnen koper in de Europese 
Gemeenschap. De Minas de Neves Corvo van Sociedade Mineira de Neves-Corvo S.A. 
(Somincor), ongeveer 10 km zuidelijk van Castro Verde, is de grootste mijn in West- Europa 
waar geen steenkool wordt gewonnen. 

De gemeenteraden van de vier Portugese steden in de provincie Alentejo (Grândola, Aljustrel, 
Castro Verde en Mértola) hebben in 2006, in een gezamenlijk project, de in hun gemeente 
aanwezige mijncomplexen voorgedragen om te worden opgenomen in Wereld Erfgoed lijst 
van de UNESCO. De mijnen van Lousal (Grândola) en São Domingos (Mértola) zijn 
gesloten, de mijn in Aljustrel is weer in de opstartfase en de Neves Corvo mijn (Castro Verde) 
is nog volop in productie.  

Er ontstond in het verleden rondom de kapel van São Domingos een compleet 
mijnwerkersdorp met filmtheater, voetbalveld, een school en een klein ziekenhuis. Op het 
hoogtepunt van de productie woonden er ruim 4000 inwoners in dit dorp. Na de sluiting 
bleven er nog slechts 750 inwoners achter en verdwenen de meeste voorzieningen weer en 
stortte het sociale leven rondom het mijnwerkersdorp volledig in. De kleine 
mijnwerkershuisjes worden nog steeds bewoond. Ruim 20 miljoen ton koper is er gewonnen 
in de mijn. De eerste elektriciteitscentrale in Alentejo werd er gebouwd en de eerste spoorlijn 
werd er aangelegd. De spoorlijn verbond het mijncomplex met de havenplaats Pomarao aan 
de Rio Guandiana. Per schip vond na overslag het verdere vervoer naar met name Engeland 
plaats. 



9 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Excursieoverzicht 

Alle excursies werden veelal in twee groepen gelopen. 

Excursies vanuit de camping in Olhão (week 1- K1 ):   

25-04-2019: 1A en 1B* Ria Formosa Oost/ Quinta de Marim (173) ** 
Te voet links vanuit de camping naar de ingang van het park gelopen. Voor het park is het 
kopen van een kaartje nodig. Door het park werd een rondwandeling gemaakt. Veel planten 
en een aardige hoeveelheid vogels gezien, waaronder diverse steltlopers. Bij de vogelkijkhut 
werd een zoogdier waargenomen. Moeraskat, marter of lynx? Het bleef onduidelijk. 
                                                                                               

                                
Bijeneters (foto Muriel)                                                                                    Hop (foto Muriel) 
 
26-04-2019: 2A en 2B Ria Formosa west (176) 
Per auto naar het gebied gereden, daarna ¾ dag gelopen. Eerst langs de “zeereep” (Ilha de 
Faro), die begroeid is met kalk-/ zoutminnende planten. Aan de ene kant van de zeereep ligt 
een lagune, die onder invloed van het getij is. De lagune is zandig met een kleiige oever. Veel 
steltlopers. In het water grote zeeslakken en veel schelpen. Grote stern, Visdief. 
In de middag werden de zoutpannen (bij Ludo Farm) bezocht. Toen weinig vogelactiviteit. 
De andere groep zag ’s ochtends bij de zoutpannen steltlopers, flamingo’s, rondvliegende 
Zwarte ibissen, Vorkstaartplevieren en enkele roofvogels. Hoogtepunt bij de vogelkijkhut bij 
de golfbaan waren Purperkoeten, Woudaapjes en Zwartkopwevers.   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
* getal staat voor nummering van de excursies en verwijst naar de vogel- en plantenlijst 
**getallen tussen haakjes verwijzen naar pagina’s in de Crossbill Guide 
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Purperkoet (foto Muriel)                                                  Zwartkopwever (foto Muriel)                    
                
 

                  
Lepelaar (juv.) (foto Frans)                                              Kleine zwartkop (foto Muriel) 
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27-04-2019: 3A Roche de Pena (182) 
Totaal 100 km gereden door een gebied met veel kurkeiken, waarbij van veel bomen de kurk 
zichtbaar geoogst was. Er werd gestruind op rotsachtige paadjes waarlangs onder veel meer 
Guichelheil en Terebind stond. Varentjes werden gezien. Op hoogte was in de verte de zee 
zichtbaar. De blauwe rotslijster liet zich zien en de nachtegaal zong zijn lied. Omgewoelde 
grond wees op de aanwezigheid van wilde zwijnen. Deze excursie werd herhaald op 29-04:  
Carob en olijfbomen. Veel lipbloemigen en vlinderbloemen, naast thijm-achtigen gezien.  
 
 

 
Lysimachia Monelli (Guichelheil) (foto Frans)           
                                    
27-04-2019: 3B Fonte de Benémola (180) 
Er werd een wandeling van 5 km gemaakt langs een door bronnen gevoede zomers niet 
opdrogende beek. Omgeven door een soortenrijke bosschage en idem ondergroei. Vochtige 
rotswandjes met Selaginella en Venushaar. Oevervegetatie langs de beek.  
 
28-04-2019: 4A en 4B Castro Marim (168) en Cacela Velha 
Het bezoekerscentrum midden in het gebied bleek (permanent?) gesloten. Het kwelder en 
krekengebied ten noorden ervan was afgesloten. In de zoutpannen zaten wat flamingo’s en 
steltlopers. Op de terugweg van het bezoekerscentrum werden op een heuvel langs de 
macadamweg twee grielen gezien. Algemene indruk was dat het tegenviel.  
Vanaf de verhoogde vesting Cacela Velha is er een mooi uitzicht op het oostelijke einde van 
de Ria Formosa. In een kreek werden een ijsvogel en Roodstuitzwaluwen gezien.    

29-04-2019: 5A Fonte de Benémola (180) 
35 km heen. Deze excursie is eerder op 27-04 gedaan. Veel orchideeën gezien waaronder 
Ophrys, Spiegelorchis en Bijenorchis. De Iberische tjiftjaf werd gehoord. Groene kuiflavendel 
langs de weg. Historisch is het gebied interessant omdat er in vroeger tijden landbouw werd 
bedreven: waterputten, irrigatiekanalen en resten van gereedschap zijn nog aanwezig. 
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Scorpiurus muricatus  (foto Frans)                                  Trifolium stellatum (Sterklaver) (foto Frans) 
 
 
 
 

              
Ophrys speculum (Spiegelorchis)     Ophrys scolopax (Sniporchis)    Epipactis  lusitanica(Wespenorchis) 
(foto Frans)                                       (foto Frans)                                  (foto Frans)                
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Kuiflavendel en iris (foto Frans)                   
 
 

                 
Serapias parviflora (Kleine tongorchis)  (foto Frans)      Ophrys lutea (Gele orchis) (foto Frans)                   
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30-04-2019: 6A Lago dos Soldagos/ Villamourra (195) 
Regio volgebouwd met resorts. Het pad loopt over een vlonder met goed zicht. Veel fietsers 
en wandelaars op het pad. Zwemmende schildpadden. Cetti zanger gehoord. Matig 
interessante excursie.  
  
6B Rio Formosa Oost/ Tavira (172) – geen verslag van beschikbaar 
 
01-05-2019: Barranco de Velho  
Tijdens de reisdag werd door een aantal van ons het langs de N02 gelegen dorp Barranco de 
Velho bezocht (de N02 is zeer bochtig en minder geschikt voor het berijden met een caravan 
achter de auto). In het dorp staat een informatiebord met wandelroutes. De wandeling is 
gemarkeerd met geel-rode strepen. De terugweg naar het dorp over de Via Algarviana is 
aangegeven met wit-rood-gele streepjes. Onder meer planten als Groene kuiflavendel en roze 
Cistus crispus werden gezien. Ook werden zeilvluchten makende Pashavlinders 
(Aardbeiboomvlinders) gezien.  
 

        s)                   

Cistus crispus (foto Frans)          Cistus ladanifer  (foto Frans) 
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Excursies vanuit de camping in Castro Verde (week 2-K2 ):   

02-05-2019: 8A en 8B Weg Richting Entradas – Carregueiro (162) 
Bij Entradas links de weg naar Carregueiro op. Meerdere Grauwe kiekendieven en 
Dwergarend zien vliegen. Op en schuur Steenuilen in een opening en op de schuur terracotta 
kunstnesten bezet door Kleine torenvalken. Zwarte en grijze wouwen gezien bij een 
vogelkijkhut bij ene stuwmeer. Bij het bezoekerscentrum van Portugals oudste 
natuurbeschermingsorganisatie (opgericht in 1949) twee Scharrelaars gezien. De droogte is 
een bron van zorg wat het steppengebied betreft. Het watertekort ontstaat door 
rivierafdammingen en door irrigatie. Pas in april dit jaar begon het te regenen en dit duurde 
maar tot mei. N123 Sao Marcos de Ataboeira naar Entradas afgereden.    
 

                                   
                                         Wapen van de gemeente Sao Marcos de Ataboeira    

 
03-05-2019: 9A en 9B Pulo de Lobo/ Mertola (160-161) 
50 km gereden: onderweg een kolom Vale gieren gezien. De rivier perst zich door een smalle 
kloof waarbij er een verval is van 15 meter. De Blauwe rotslijster laat zich zien en horen. 
Grijze gors, leuke planten en libellen. Op de muren van het Castelo de zeldzame varen 
Conventina vellea. In de diepte langs een zijriviertje Blauwe rotslijster en wielewaal 
waargenomen. 
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 Blauwe rotslijster (foto Frans)                                Spaanse mus (foto Frans) 
 
 
“Vandaag staat op het programma een korte wandeling naar de Pulo de Lobo kloof 
(“wolvensprong”) bij de Guadiana rivier en aansluitend een bezoek aan het historische stadje 
Mértola. Vanaf Castro Verde rijden we door een schitterend Montados landschap met beboste 
hellingen vol kurkeiken en steeneiken en kleurrijke velden vol paarse distels (Galactites 
tomentosa). We stoppen een paar keer onderweg om de vele (roof)vogels te bekijken. We zien 
een groep van wel veertien Vale gieren en ook Zwarte en Grijze wouw, Slangenarend, 
Steenarend en Spaanse keizerarend. We parkeren de auto bovenaan de weg bij Pulo do Lobo. 
We lopen een makkelijk pad naar beneden (onverharde weg) in de richting van de kloof. 
Langs het pad staan Groene kuiflavendel, Mimosa en Spaanse (of Harige) stekelbrem 
(Genista hirsuta). 
 
De Pulo de Lobo kloof is ruig en imposant. Het water van de Guadiana rivier baant zich via 
een waterval een weg door de rotsen. Een Blauwe rotslijster poseert voor ons op een rotspunt. 
In de holtes in de rotsen nestelen Huiszwaluwen. In de schaduw van een Smalbladige es 
vinden we een geschikte lunchplek. Hier kunnen we nogmaals bijzondere vogels spotten zoals 
de grijze gors. Niet iedereen in de groep heeft zin (en is in staat) om de steile weg terug naar 
boven te wandelen op het heetst van de dag. Gelukkig is een vriendelijke toerist bereid om 
met zijn auto onze chauffeurs naar boven te rijden zodat zij de achterblijvers met de auto 
kunnen ophalen” (overgenomen uit verslag van Claudine). 
 
 
04-05-2019: 10A en 10B Vroege rondrit steppen ten zuiden van de N 123 (150-153) 
Vertrokken om 07.00 uur. Route weg 123 na 2 km 508 naar Sta. Barbara de Padroes en verder 
naar Viseus. Dan heen en weer naar Rolao. Terug op de 508 tot Guerreiho, vervolgens de 
1141 naar Figuerinha. Via Sete terug naar Castro Verde.  
In de buurt van Sta. Barbara baltsend mannetje Grote trap met twee vrouwen en jong. Later 
overvliegende Kleine trappen. Keizerarend op nest gezien.  
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Grote trap (♀)  (foto Frans)                         Roodkopklauwier (foto Frans) 
 
Door anderen tijdens route 10 uit de Crossbill Guide Steenuil, Klapekster, Roodkopklauwier 
en veel leeuweriken gezien, naast Grauwe kiekendieven en torenvalken. Op grote afstand in 
een  groen veld bij Sta. Barbara ook de baltsende Grote trap gezien. Kleine trap waargenomen 
en overvliegende zandhoenders gezien. Naast bovengenoemde Keizerarend werd een 
Kuifkoekkoek gezien.   
         
05-05-2019: 11 Sapos/ Montes Altos/ Sao Domingos (159-160) 
“Vervolgens rijden we naar Mértola, een oud historisch stadje aan de oever van de Guadiana 
rivier. Al in de tijd van de Romeinen was het een belangrijke handelsstad. Koper uit de 
omliggende mijnen werd hier verscheept evenals graan en olijfolie uit Beja. De Arabieren 
heersten eeuwenlang over de stad en lieten hun sporen na. In 1238 werd de stad heroverd door 
de orde van Santiago. We beklimmen de trappen van het kasteel dat boven de oude stad 
uittorent. Een uitstekende plek om de kolonie Kleine torenvalken te bewonderen. Op de 
muren van het kasteel werd het zeldzame varentje Cosentina vellea gevonden, overigens met 
talloze exemplaren.  Bij de afdaling doorkruisen we de smalle straatjes. De klokketoren 
(“torre do relógio”) is een foto waard. We nemen nog een laatste drankje en een ijsje op een 
terras met uitzicht op de rivier voordat we aan de terugweg beginnen…. 
Een subgroep (Frans, Marijke en Claudine) reed door naar Pomarão waar Claudine een paar 
jaar eerder heeft gekampeerd tijdens een kanotocht op de Guadiana.  Pomarão is een mooi 
oud mijnwerkersdorpje op de grens met Spanje. In het haventje liggen (zeil)boten waarvan 
sommige een lange zeereis achter de rug hebben. We zien vlak voor onze neus twee Blauwe 
rotslijsters in een Eucalyptusboom. Er nestelen rots (?) duiven in de muur langs de rivier. In 
de oever staat Gele lis…. 
 
De streek rond Sapos maakte een verlaten indruk. Het landschap is kaal en er staan vooral 
Eucalyptusbomen. Onderweg zien we leeuweriken (Kuif-, Kortteen-, Thekla-) en we horen de 
Iberische groene specht. Een Steenuil begroet ons vanuit een dode boom naast de weg. 
Na Santana de Cambas maken de mijnen van São Domingos (voor zover gezien, want we 
rijden verder via Montes Altos) eveneens een desolate indruk. De mijnen waren tot 1966 in 
gebruik. Er werd tot de zestiger jaren zink, koper en zwavel gedolven en via de rivier 
verscheept naar Engeland en Duitsland. De begroeiing is kaal, het vogelbestand is niet 
overvloedig. In de verte cirkelt een Vale gier. 
 
We rijden langs het stuwmeer bij São Domingos.  Er is een recreatiegebied aangelegd waar 
mensen verkoeling zoeken op de strandjes en in het water. We vervolgen onze weg via 
Corvos naar Canais van waaruit we over een onverharde weg stapvoets naar de Guadiana 
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rijden. De rivier doorkruist hier een woest, rotsachtig landschap. Langs de oevers staan 
Wollige munt, Blauwe waterereprijs (Veronica anagallis-aquatica), Gele tabaksboom 
(Nicotiana glauca) en Verbascum sinuatum (‘Golfbladige toorts'). Op het water zien we een 
Oeverloper, Kleine plevier, Witte kwikstaart. Op de rosten zitten Blauwe rotslijsters. Loek 
kan de verleiding niet weerstaan en neemt een verkoelende duik in de rivier. Op de terugweg 
zien we bij een ruïne de Blonde tapuit. 
 
Het is halverwege de middag. Een deel van de groep gaat ter afsluiting nog wat drinken in 
Mértola. Een subgroep (Frans, Marijke en Claudine) rijdt door naar Pomarão waar Claudine 
een paar jaar eerder heeft gekampeerd tijdens een kanotocht op de Guadiana.  Pomarão is een 
mooi oud mijnwerkersdorpje op de grens met Spanje. In het haventje liggen (zeil)boten 
waarvan sommige een lange zeereis achter de rug hebben. We zien vlak voor onze neus twee 
Blauwe rotslijsters in een Eucalyptusboom. Er nestelen rots (?) duiven in de muur langs de 
rivier. In de oever staat Gele lis. Op de terugweg naar de camping zien we in de velden bij 
San Marcos da Ataboeira wederom een prachtig exemplaar van de Grote trap in het 
avondlicht” (overgenomen uit verslag van Claudine)                              
 
 
06-05-2019: 12 Lago dos Patos (158-159) 
Via Ferreira en Odivels naar de camping bij het Albufeira (stuw-) meer gereden. Terug via 
Alfundao en Ferreira do Alentejo. Landschappelijk mooi, maar weinig vogels. Het pad naar 
het Lago del Penebreiro als vermeld in de Crossbill Guide bleek onvindbaar.   
 
07-05-2019: 13A en 13 B Zuidelijke steppengebied 
Eerdergenoemde route werd in omgekeerde route gereden. 
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Commentaar excursieregelaar (Ruud) 

Voor het excursieprogramma had ik veel aan de Crossbillguide voor Southern Portugal 
(2018). Verder was ik 7 jaar eerder een week in de omgeving van Monte Gordo; dat was 2 á 3 
weken eerder in het seizoen en ik heb toen vooral kustgebieden aan de Spaanse kant van de 
grens bezocht – ook daar zijn mooie estuaria, zoutpannen en duinen te vinden. 

Mailcontact met de bij Olhão wonende Thijs Valkenburg leverde op dat hij in de betreffende 
week niets voor ons kon betekenen, maar wel de opmerking dat hij dezelfde gebieden bezoekt 
bij de door hem begeleide vogelexcursies, als die door ons gepland waren. 

Het gerealiseerde programma kende hoogtepunten en tegenvallers. Hoogtepunten waren de 
wandelingen in de kalkrijke heuvels, aan de kust in/bij het Quinta de Marim, bij de 
zoutpannen van Fuzeta en het Ilha de Tavira, bij Cacela Velha en voor wat betreft de week in 
Castro Verde de steppen met de bijbehorende iconische soorten, het stadje Mèrtola, de 
Guadiana rivier en -kloof. 

Binnen de grote aantallen Nederlandse en Engelse toeristen vormen vogelaars en serieuze 
natuurliefhebbers toch maar een kleine “niche”. Bij het kopen van een toegangskaartje voor 
het ontvangstcentrum van het Ria Formosa Natuurpark wordt geen enkele toelichting geboden 
als je met een groep arriveert. Bij navragen is een plattegrond wel beschikbaar; er wordt 
amper verwezen naar het ontvangstgebouw/tentoonstellingsruimte, welk ik in feite zelf 
misgelopen ben. Bij de zoutpannen van Castro Marin blijkt het grote ontvangstgebouw 
gesloten en een groot kwelder- en krekengebied, met paden en kijkschermen, zonder 
toelichting afgesloten. 

Castrom Marim, waar ik juist grote verwachtingen had, viel nogal tegen. Mede gevolg van 
droogte en van later in het seizoen komen? Een feit is ook dat een zo groot gebied zich bij een 
willekeurig bezoek, zich niet per se in optima forma zal presenteren... Bevindingen in dit 
soort gebieden zijn per bezoek (bij verschillende tijd van de dag/ seizoen/ waterstand, 
onderdeel van het gebied) erg verschillend. En bij tegenvallende waarnemingen vielen soms 
de omliggende golfterreinen dan wel meer banale toeristische exploitaties meer op en droegen 
bij aan teleurstelling van verwachtingen (concreet: bij het Ilha de Faro, en bij het Lagoa dos 
Salgados – en dat na een autorit van 60 km.... In het geval van de Lagoa dos Patos in de 
Alentejo was het de agrarische exploitatie die leidde tot een erg tegenvallende beleving – ook 
al na 60 km rijden...). Terzijde wijs ik op de soms wel erg wervende tekst van de 
Crossbillguide …. 

Voor de 21, later 19 deelnemers, werd meestal één excursie(gebied) per dag aangeboden, 
waar bij de groep in tweeën gesplitst werd, met onderling verschillende wandel – of rijroutes. 
Of er werden twee excursies gepland, die twee dagen later in dezelfde combinatie werden 
opgevoerd. Zodoende werd keuzestress geëlimineerd en hoefde er minder toegelicht en 
uitgelegd worden bij de bespreking. Enkelen bleven een dag op de camping, en bezochten dan 
weer het Quinta de Marim. Van suggesties voor individuele auto uitstapjes in de omgeving is 
geen gebruikgemaakt; een fietsverhuurbedrijf was in Olhao te ver van de camping verwijderd 
om er gebruik van te kunnen maken, in Castro Verde heb ik wel een fiets op de camping 
gehuurd. 

Wat wel soms stroef ging was de verdeling van de deelnemers over de beschikbare auto's en 
chauffeurs. Getracht werd dit de avond tevoren te regelen. 
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Onze waarnemingen 

“The living bird is a creature of light and shadow, a picture of color tones changing with each 
movement, and a shy treasure” 
(Joseph J. Hickey, A Guide to Bird Watching , New York 1971) 

Voor vogel- en plantenlijst zie bijlagen  

Lijst overige waarnemingen 

Zoogdieren   
Iberische haas Lepus granatensis 
Konijn Oryctolagus cuniculus 
Steenmarter Martes foina 
Mangoeste Herpestes ichneumon 
Bruine rat Rattus norvegicus 
Vos Vulpes vulpes 
  
Amfibieën en Reptielen   
Iberische groene kikker Rana perezi 
Gewone pad Bufo bufo 
Iberische knoflookpad Pelobates cultripes 
Rugstreeppad Bufo calamita 
Algerijnse zandloper Psammodromus algirus 
Spaanse muurhagedis Podarcis hispanica 
Muurgekko Tarentola mauritanica 
Europese tjitjak Hemidactylus turcicus 
Gewone kameleon Chamaeleo chamaeleon 
Europese moerasschildpad Emys orbicularis 
Moorse beekschildpad Mauremys leprosa 
Trapslang Elaphe scalaris 
Adderringslang Natrix maura 
    
Libellen   
Iberische grasjuffer Ischnura graellssi 
Kanaaljuffer Erythromma lindenii 
Grote pantserjuffer Lestes macrostigma 
Vuurlibel Crocothemis erythrea 
Grote keizerlibel Anax imperator 
Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum 
  
Vlinders   
Koninginnenpage Papilion machaon 
Spaanse pijpbloemvlinder Zerynthia rumina 
Citroenvlinder Gonepteryx rhamni 
Cleopatra Gonepteryx cleopatra 
Zuidelijke luzernevlinder Colias alfacariensis 
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Oranje luzernevlinder Colias crocea 
Klein koolwitje Pieris rapae 
Geel oranjetipje Anthocharis euphenoides 
Gestreept marmerwitje Euchloe belemia 
Resedawitje Pontia daplidice 
Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas 
Atalanta Vanessa atalanta 
Pasja Charaxes jasius 
Argusvlinder Lasiommata maera 
Spaans dambordje Melanargia lachesis 
Moors dambordje Melanargia ines 
Zuidelijk oranje zandoogje Pyronia cecilia 
Bruin zandoogje Maniola jurtina 
Hooibeestje Coenonympha pamphilus 
Zuringspanner Lythria cruentaria 
        
Overige insecten   
Neushoornkever Oryctes nasicornis 
Veldkrekel Gryllus campestris 
Egyptische treksprinkhaan Anacridium aegyptium 
Blauwzwarte houtbij Xylopa violacea 
Bidsprinkhaan Empusa pennata 
Veldsprinkhaan Acrida ungarica 
  
Overige invertebrata   
Westafrikaanse wenkkrab Uca tangeri 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                    
                   Empusa pennata (Bidsprinkhaan) (foto: Frans) 
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Algerijnse zandloper (foto Frans) 

 

 



vogellijst KNNV-kamp Portugal 24 april - 08 mei 2019
datum  (april resp. mei) 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7

excursienr. K1 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 6A 6B 6C* reis K2 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11 12 13A 13B
Bergeend Tadorna tadorna x x x
Krooneend Netta rufina x x x
Tafeleend Aythya ferina x x x x x x
Kuifeend Aythya fuligula x
Krakeend Anas strepera x x x x x x
Slobeend Anas clypeata x
Wilde Eend Anas platyrhynchos x x x x x x x x x x x x x x
Rode Patrijs Alectoris rufa x x x x x x x x
Kwartel Coturnix coturnix x x x x x x x x x x
Aalscholver Phalacrocorax carbo x x x x x x x
Woudaap Ixobrychus minutus x
Koereiger Bubulcus ibis x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kleine Zilverreiger Egretta garzetta x x x x x x x x x x x
Blauwe Reiger Ardea cinerea x x x x x x x x x x x x
Purperreiger Ardea purpurea x x x
Zwarte Ooievaar Ciconia nigra x
Ooievaar Ciconia ciconia x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Zwarte Ibis Plegadis falcinellus x x x x
Lepelaar Platalea leucorodia x x x x x x x x x x
Flamingo Phoenicopterus roseus x x x x x x x
Dodaars Tachybaptus ruficollis x x x x x x x x x x
Fuut Podiceps cristatus x x x
Grijze Wouw Elanus caeruleus x x x x x x x x
Zwarte Wouw Milvus migrans x x x x x x x x x x
Vale Gier Gyps fulvus x x x x
Monniksgier Aegypius monachus x x
Slangenarend Circaetus gallicus x ? x x x x
Bruine Kiekendief Circus aeruginosus x x x
Blauwe Kiekendief Circus cyaneus x x
Grauwe Kiekendief Circus pygargus x x x x x x x x
Buizerd Buteo buteo x x x x x x x x x x
Dwergarend Aquila pennata x x x x x x x x x x
Steenarend Aquila chrysaetos x
Iberische Keizerarend Aquila adalberti x x x
Kleine Torenvalk Falco naumanni x x x x x x x x x x x
Torenvalk Falco tinnunculus x x x x x x x x x x x x x x x
Waterhoen Gallinula chloropus x x x x x x x x x x x
Meerkoet Fulica atra x x x x x x x x x x
Purperkoet Porphyrio porphyrio x x
Kleine Trap Tetrax tetrax x x x x x
Grote Trap Otis tarda x x x x x x x
Steltkluut Himantopus himantopus x x x x x x x x x x x
Kluut Recurvirostra avosetta x x x x x x x
Griel Burhinus oedicnemus x x x x x x
Vorkstaartplevier Glareola pratincola x
Kleine Plevier Charadrius dubius x x x x x x
Bontbekplevier Charadrius hiaticula x x x x x x x
Strandplevier Charadrius alexandrinus x x x x x x x x
Zilverplevier Pluvialis squatarola x x x x x x x x
Kanoet Calidris canutus x x
Drieteenstrandloper Calidris alba x x x x x x x x
Kleine Strandloper Calidris minuta x x x
Krombekstrandloper Calidris ferruginea x x x x
Bonte Strandloper Calidris alpina x x x x x x x x
Grutto Limosa limosa x
Rosse Grutto Limosa lapponica x x x
Regenwulp Numenius phaeopus x x x x x x x
Wulp Numenius arquata x x x x
Oeverloper Actitis hypoleucos x x x x x x x x
Groenpootruiter Tringa nebularia x x x x x
Tureluur Tringa totanus x x x x x x
Steenloper Arenaria interpres x x x x x x x x x
Dunbekmeeuw Chroicocephalus genei x x x
Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus x
Audouins Meeuw Larus audouinii x x x x
Geelpootmeeuw Larus michahellis x x x x x x x x x x x x
Dwergstern Sternula albifrons x x x x x x x x
Lachstern Gelochelidon nilotica x
Zwarte Stern Chlidonias niger x
Grote Stern Sterna sandvicensis x
Visdief Sterna hirundo x x x x
Noordse Stern Sterna paradisaea x
Zwartbuikzandhoen Pterocles orientalis x x x x
Rotsduif Columba livia x x
Houtduif Columba palumbus x x x x x x
Turkse Tortel Streptopelia decaocto x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Zomertortel Streptopelia turtur x x x x
Kuifkoekoek Clamator glandarius x x x
Koekoek Cuculus canorus x x x x x x x x x x



Kerkuil Tyto alba x x
Steenuil Atrhene noctua x x x x x x
Moorse Nachtzwaluw Caprimulgus ruficollis x
Gierzwaluw Apus apus x x x x x x x x x x x x x
Vale Gierzwaluw Apus pallidus x x
IJsvogel Alcedo atthis x x x x x x
Bijeneter Merops apiaster x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Scharrelaar Coracias garrulus x x x
Hop Upupa epops x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Draaihals Jynx torquilla x
Iberische Groene Specht Picus viridis sharpii x x
Wielewaal Oriolus oriolus x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iberische Klapekster Lanius meridionalis x x x x x x x x x
Roodkopklauwier Lanius senator x x x x x x x x x x
Blauwe Ekster Cyanopica cyanus x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ekster Pica pica x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Gaai Garrulus glandarius x x x x x x x x x x
Kauw Corvus monedula x
Zwarte Kraai Corvus corone x x x x x x x x x x x
Raaf Corvus corax x x x x x x
Pimpelmees Cyanistes caeruleus x x x x
Koolmees Parus major x x x x x x x x x
Kuifmees Lophophanes cristatus x x x
Zwarte Mees Parus ater x x
Kalanderleeuwerik Melanocorypha calandra x x x x x x x
Kortteenleeuwerik Calandrella brachydactyla x x
Kuifleeuwerik Galerida cristata x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Theklaleeuwerik Galerida theklae x x x x
Boomleeuwerik Lullula arborea x x x x x x
Veldleeuwerik Alauda arvensis x x
Oeverzwaluw Riparia riparia x x
Rotszwaluw Ptyonoprogne rupestris x x x x
Boerenzwaluw Hirundo rustica x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Huiszwaluw Delichon urbicum x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Roodstuitzwaluw Cecropis daurica x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Cetti’s Zanger Cettia cetti x x x x x x x x x x x x
Staartmees Aegithalos caudatus x
Iberische Staartmees Aegithalos caudatus irbii x
Bergfluiter Phylloscopus bonelli x
Tjiftjaf Phylloscopus collybita x x
Iberische tjiftjaf Phylloscopus ibericus x
Fitis Phylloscopus trochilus x x x x x
Provençaalse Grasmus Sylvia undata x x x
Kleine Zwartkop Sylvia melanocephala x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Westelijke Orpheusgrasmus Sylvia hortensis x x x
Zwartkop Sylvia atricapilla x x x x x
Orpheusspotvogel Hippolais polyglotta x
Kleine Karekiet Acrocephalus scirpaceus x x x
Grote Karekiet Acrocephalus arundinaceus x x
Graszanger Cisticola juncidis x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Boomkruiper Certhia brachydactyla x x x x x x x
Winterkoning Troglodytes troglodytes x x x x
Zwarte Spreeuw Sturnus unicolor x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Merel Turdus merula x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Grauwe Vliegenvanger Muscicapa striata x
Roodborst Erithacus rubecula x x x
Nachtegaal Luscinia megarhynchos x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Gekraagde Roodstaart Phoenicurus phoenicurus x
Paapje Saxicola rubetra x x
Roodborsttapuit Saxicola rubicola x x x x x x x x x x x
Tapuit Oenanthe oenanthe x
Westelijke Blonde Tapuit Oenanthe hispanica x
Blauwe Rotslijster Monticola solitarius x x x
Zwartkopwever Ploceus melanocephalus x x
Huismus Passer domesticus x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Spaanse Mus Passer hispaniolensis x x x x x
Gele Kwikstaart Motacilla flava x x x x x
Iberische Gele Kwikstaart Motacilla flava iberiae x x
Grote Gele Kwikstaart Motacilla cinerea x
Witte Kwikstaart Motacilla alba x x x x
Duinpieper Anthus campestris x
Graspieper Anthus pratensis x
Vink Fringilla coelebs x x x x
Europese Kanarie Serinus serinus x x x x x x x x x x x x x
Groenling Chloris chloris x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Putter Carduelis carduelis x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kneu Linaria cannabina x x x x x x x x x
Cirlgors Emberiza cirlus x
Grijze Gors Emberiza cia x x
Grauwe Gors Emberiza calandra x x x x x x x x x x x x x x x

K1: op, vanaf of nabij Camping 
Olhão; K2 idem Camping Loek Batenburg



Verder zijn families als Liliaceae, Amaryllidaceae en Asparagaceae anders ingedeeld en kunnen buitenlandse soorten verkeerd ondergebracht zijn.

kamp 1 2 3 4A 4B 5 6A 6B 7 8 9A 11
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam

Selaginellafamilie Selaginellaceae
een Selaginella met aartjes Selaginella denticulata   x

Paardenstaartenfamilie Equisetaceae
Schaafstro Equisetum hyemale   x
Vertakte paardenstaart Equisetum ramosissimum   x
Reuzenpaardenstaart Equisetum telmateia   x

Vlotvarenfamilie Salviniaceae
een Kroosvaren Azolla spec.   x

Lintvarenfamilie Pteridaceae
Echt venushaar Adiantum capillus-veneris   x
behaard, lijkt op Schubvaren, Cosentina vellea   x
in de zon, kasteel Mertola

Eikvarenfamilie Polypodiaceae
een Eikvaren, geen Zuidelijke Polypodium spec.   x

Streepvarenfamilie Aspleniaceae
Zwartsteel Asplenium adiantum-nigrum   x
Schubvaren Asplenium ceterach   x   x
lijkt Zwartsteel, met staartjes Asplenium onopteris   x

Dennenfamilie Pinaceae
Aleppoden Pinus halepensis   x  
Parasolden Pinus pinea   x    x

Cipresfamilie Cupressaceae
een Jeneverbes Juniperus phoenicea met tegen tak   x

aangedrukte schubben.

Aronskelkfamilie Araceae
Italiaanse aronskelk Arum italicum   x   x

Waterweegbreefamilie Alismataceae
Stijve moerasweegbree Baldellia ranuculoides s.l.   x   x

Leliefamilie Liliaceae
Affodil, buisvormig blad Asphodelus fistulosus   x    x   x   x   x
vertakte Affodil Asphodelus ramosus   x  
Muizendoorn, bloem en rode bes Ruscus aculeatus   x    x
aan onderkant bladachtige stengel (phyllocladium)
lijkt op Tamus, met stekels Smilax aspera   x   x

Orchideeënfamilie Orchidaceae
Wit bosvogeltje Cephalanthera longifolia   x
Brede wespenorchis Epipactis helleborine subsp. helleborine   x

Epipactis tremolsii subsp. lusitanica   x
(Epipactis lusitanica)

Bijenorchis Ophrys apifera   x    x
Hommelorchis Ophrys bombyliflora   x
Gele orchis Ophrys lutea   x   x
Snippenorchis Ophrys scolopax   x
Spiegelophrys Ophrys speculum   x    x   x
Iberische spiegelorchis Ophrys speculum subsp. lusitanica   x   

(Ophrys lusitanica)
Poppenorchis Orchis anthropophora   x
Brede tongorchis Serapias cordigera   x    x
Tongorchis Serapias lingua   x   x
Kleine tongorchis Serapias parviflora   x   x

Yamswortelfamilie Dioscoreaceae
Spekwortel Tamus communis (Dioscorea c.)   x   x

Lissenfamilie Iridaceae
een Gladiool Gladiolus illyricus   x    x   x
Barbarijse lis Gynandriris sysirinchium   x
Gele lis Iris pseudacorus   x   x
Spaanse lis Iris xiphium   x    x   x

een Familie met Palmen Aracaceae
Dwergpalm Chamaerops humilis   x    x

Aspergefamilie Asparagaceae
Honderdjarige aloë Agave americana   x
een Asperge, erg stekelig Asparagus spec.   x  
donkerblauwe bloemetjes Bellevalia hackelii (B. dubia subsp.   x

staan daarom misschien niet op de correcte plek.

Deze lijst is samengesteld uit de plantenlijstjes van de groene formulieren.

Nummer van het gebied volgens de Gebiedenlijst voor de waarnemingen

Bijv.: de Lookfamilie (Alliaceae) staat apart in deze lijst, maar valt in de ‘Flora Gallica’ onder de Narcisfamilie (Amaryllidaceae) en  
het geslacht Asphodelus is hier bij de Leliefamilie gevoegd.
(Liliaceae) geplaatst, terwijl die in de ‘Flora Gallica’  in de Xanthorrhoeaceae horen.

Plantenlijst KNNV-kamp K01 Portugal 24 april – 8 mei 2019

De nummers van de gebieden van de excursies zijn die van de lijst van de excursieregelaar in het kampverslag.
Sommige nederlandse namen komen uit de Crossbill Guide Southern Portugal, de nederlandse namen tussen ‘  ‘ zijn zelf verzonnen.
Op de lijst staat achter sommige soorten s.l. voor sensu lato, in brede zin, omdat die soorten nog in ondersoorten verdeeld kunnen worden  
volgens de Nederlandse en buitenlabndse flora's.
De families staan zoveel mogelijk op de volgorde van de 'Heukels', maar niet alle families staan daarin. Sommige buitenlandse families



hackelii)
Kuifhyacint Muscari comosum   x   x
kleine Vogelmelk, smal blad Ornithogalum broteroi   x
Vogelmelk, hoge bloeistengel Ornithogalum narbonense   x   x
Portugese sterhyacint Scilla peruviana   x
Zeeui, blad Urginea maritima (Drimia maritima)   x    x

Narcisfamilie Amaryllidaceae
een Narcisklokje, driebladig Leucojum trichophyllum   x  
een ‘Zeelelie’, blad Pancratium maritimum   x    x

Lookfamilie Alliaceae
'Wilde ui’ Allium ameloprasum   x
roze Ui Allium roseum   x   x   x

Russenfamilie Juncaceae
grote, scherpe Rus Juncus acutus   x

Cypergrassenfamilie Cyperaceae
Valse voszegge Carex otrubae   x
Voszegge Carex vulpina   x
Cypergras met dicht hoofdje Cyperus capitatus   x   x
Rood cypergras Cyperus longus   x   x
Borstelbies Isolepis setacea   x
Kogelbies Scirpoides holoschoenus   x   x   x

Grassenfamilie Poaceae
bolle aartjes, lange stekels aan Aegilops geniculata (A. ovata)   x    x   x   x
kelkkafjes
Helm Ammophila arenaria   x
Spaans riet, Pijlriet Arundo donax   x    x
een grote, behaarde IJle dravik Avena sterilis s.l.   x    x
Groot trilgras Briza maxima   x    x   x   x
Zachte dravik Bromus hordeaceus   x
Stekelkamgras Cynusurus echinatus   x   x
Kruipertje Hordeum murinum   x  
Hazenstaart Lagurus ovatus   x  
Pluimstaartje Lamarckia aurea   x    x
Engels raaigras Lolium perenne   x
kruipend gras op strand, of met Stenotaphrum secundatum   x    x
hangende uitlopers
een groot ijl gras Stipa gigantea   x    x   x

Pijpbloemfamilie Aristolochiaceae
Andalusische pijpbloem Aristolochia baetica   x    x

Ranonkelfamilie Ranunculaceae
Dotterbloem Caltha palustris s.l.   x
Bosrank Clematis vitalba   x
een Ridderspoor Consolida spec.   x
Juffertje-in-het-groen Nigella damascena   x
een Waterranonkel Ranunculus spec.   x

Papaverfamilie Papaveraceae
een Duivenkervel, wit met rood Fumaria capreolata   x
Gewone duivenkervel Fumaria officinalis   x
Grote klaproos Papaver rhoeas   x

Tamariskfamilie Tamaricaceae
een Tamarisk Tamarix africana   x

   
Frankeniafamilie Frankeniaceae
klein kruipertje, roze bloemetjes Frankenia laevis   x    x   x 

Strandkruidfamilie Plumbaginaceae
'Stekend engels gras’ Armeria pungens   x    x
Struiklamsoor, 5-tallige roze bloem Limoniastrum monopetalum   x    x   x   x
Lamsoor Limonium vulgare   x   x

IJskruidfamilie Aizoaceae
Hottentotvijg Carpobrotus edulis   x   x   x
een IJskruidje, witte bloemen Mesembryanthemum nodiflorum   x   x

Duizendknoopfamilie Polygonaceae
Stierenkopzuring Rumex bucephalophorus s.l.   x    x   x   x
Spaanse zuring Rumex scutatus   x

Anjerfamilie Caryophyllaceae
Steenanjer Dianthus deltoides     x
een Anjertje Dianthus lusitanus   x   x
'Zeebreukkruid’ Herniaria maritima   x  
Grondster Illecebrum verticillatum   x
kruipertje, zilveren schutblaadjes Paronychia argentea   x    x   x   x   x
Slanke mantelanjer Petrorhagia prolifera   x   x
Mantelanjer, beklierde stengel Petrorhagia velutina (Kohlrauschia v.)   x   x
een felroze Silene Silene colorata   x
Franse silene Silene gallica   x    x
Koekoeksbloem van kust Algarve Silene nicaeensis   x   x   x
Blaassilene Silene vulgaris s.l.   x
Gerande schijnspurrie Spergularia media   x
paarse Schijnspurrie Spergularia purpurea   x   x   x

Amarantenfamilie Amaranthaceae
een grote Zeekraal, rechtopstaand Arthrocnecum spec.   x    x
een struik Zoutmelde Atriplex halimus   x    x
Gewone zoutmelde (Obione) Atriplex portulacoides (Obione p.)   x   x
Brave hendrik Chenopodium bonus-henricus   x
Stekend loogkruid Salsola kali   x   x



een Schorrenkruid Suaeda vera   x

Vetplantenfamilie Crassulaceae
klein vetplantje Mucizonia sedoides   x
Muurpeper Sedum acre   x
Wit vetkruid Sedum album   x
Vetkruid met paraplu-bloeiwijze Sedum sediforme   x   x
Rotsnavelkruid Umbilicus rupestris   x   x   x

Ooievaarsbekfamilie Geraniaceae
Reigersbek Erodium cicutarium s.l.   x
Zachte ooievaarsbek Geranium molle   x
Klein robertskruid Geranium purpureum   x
Robertskruid Geranium robertianum   x

Kattenstaartfamilie Lythraceae
een lage Kattenstaart Lythrum junceum   x   x
Granaatappel Punica granatum   x   x

Mirtefamilie Myrtaceae
een Eucalyptus, kleine 4-tallige Eucalyptus camaldulensis   x
vruchten, afbladderende schors
een Eucalyptus, dikke 5-tallige Eucalyptus globulus   x
vruchten 
Mirte Myrtus communis   x

Wolfsmelkfamilie Euphorbiaceae
een Wolfsmelk Euphorbia boetica   x  
Zeewolfsmelk Euphorbia paralias   x
Tuinbingelkruid Mercurialis annua   x

Vlasfamilie Linaceae
een vertakt Vlas Linum bienne   x   x
een Vlas, gele bloemetjes Linum strictum   x

Klaverzuringfamilie Oxalidaceae
Klaverzuring, grote gele bloemen Oxalis pes-caprae   x   x   x

Pioenfamilie Paeoniaceae
een Pioen, in vrucht Paeonia broteroi   x

Christusdoornfamilie Caesalpinaceae
Judasboom Cercis siliquastrum   x

Vlinderbloemenfamilie Fabaceae
Mimosa in bloei, geurend Acacia dealbata   x
een smalle Wondklaver Anthyllis lotoides (Hymenocarpos l.)   x
'Blaaswondklaver’ Anthyllis tetraphylla (Tripodion t.)   x   x   x   x
Wondklaver Anthyllis vulneraria s.l.   x
Johannesbroodboom Ceratonia siliqua   x    x   x
Kroonkruid, stengels als bies Coronilla juncea   x
een Kroonkruid Coronilla valentina   x
Reuzenhokjespeul Erophaca boetica (Astragalus  lusitanicus)   x   x
Behaarde brem Genista hirsuta   x    x   x   x   x
een Brem met eivormige peulen Genista sphaerocarpa (Lygos s. en   x   x   x

Retama s.)
een gele Lathyrus Lathyrus annuus   x
een Lathyrus met alleenstaande Lathyrus cicera   x   x
steenrode bloemen
een Lathyrus, gevleugelde stengel, Lathyrus clymenum   x   x   x
vlag donkerder dan vleugels
'Zuidelijke rolklaver’ Lotus creticus   x
Blauwe Lupine Lupinus angustifolius   x  
Gevlekte rupsklaver Medicago arabica   x
'Struikrupsklaver’ Medicago arborea   x
'Zee-rupsklaver’ Medicago marina   x  
hoge Rupsklaver Medicago orbicularis   x
Kleine honingklaver Melilotus indicus   x  
kleine Kattendoorn, roze-wit Ononis diffusa   x
gele, kleverige, kussen Stalkruid Ononis natrix   x
een geel Stalkruid in duinen Ononis variegata   x
Geel vogelpootje Ornithopus compressus   x    x
'Teerklaver' Psoralia bituminosa   x   x
Robinia Robinia pseudoacacia   x
Vlinderbloemige met heel blad en Scorpiurus muricatus   x    x   x   x   x
opgerolde harige peulen
met opgezwollen opgerolde peulen Scorpiurus vermiculatus   x    x
'Spaanse brem’ Spartium junceum   x  
Klaver, lange roze hoofdjes Trifolium angustifolium   x   x   x   x   x
Hazenpootje Trifolium arvense   x   x   x
Liggende klaver Trifolium campestre   x    x   x   x   x
Incarnaatklaver Trifolium incarnatum   x
een Klaver, bloemen op z’n kop Trifolium resupinatum   x   x   x
Sterklaver Trifolium stellatum   x   x
Wikke, roodpaarse bloemen Vicia benghalensis   x    x   x
lijkt een mooie Vogelwikke Vicia onobrychioides   x   x

Vleugeltjesbloemfamilie Polygalaceae
een Vleugeltjesbloem, rechtop Polygala monspeliaca   x

Rozenfamilie Rosaceae
Japanse loquatboom, nisperos Eriobotrya japonica   x
Amandelboom Prunus dulcis   x
een Roos, bloem als Hondsroos Rosa spec.   x
Kleine pimpernel Sanguisorba minor   x

Wegedoornfamilie Rhamnaceae
een Vuilboomstruikje Rhamnus alaternus   x   x



Iepenfamilie Ulmaceae
Celtisboom Celtis australis   x

Moerbeifamilie Moraceae   
Vijgenboom Ficus carica   x

Brandnetelfamilie Urticaceae
Klein glaskruid Parietaria judaica   x
een Brandnetel, lange bloeiwijze Urtica membranacea (U. dubia)   x

Komkommerfamilie Cucurbitaceae
Heggenrank Bryonia dioica   x   x

Napjesdragersfamilie Fagaceae
Hulsteik Quercus coccifera     x
Portugese eik Quercus faginea   x
Steeneik Quercus ilex   x      x
Kurkeik Quercus suber   x

Berkenfamilie Betulaceae
Zwarte els Alnus glutinosa   x

Resedafamilie Resedaceae
Wilde reseda Reseda lutea   x
Wouw Reseda luteola   x

Kruisbloemenfamilie Brassicaceae
Torenkruid Arabis glabra   x
Zeeraket Cakile maritima s.l.   x   x
Zwaardherik Eruca  sativa (incl. E. vesicaria)   x   x
Schermscheefbloem Iberis umbellata   x
Zeeviolier Malcolmia littorea   x    x   x   x
een Zeeviolier Malcolmia triloba   x
Witte waterkers Nasturtium officinale   x
een Mosterd Sinapis spec.   x

Kaasjeskruidfamilie Malvaceae
een hoge Lavatera Lavatera arborea (Malva arborea)   x  
Lavatera, lijkt Groot kaasjeskruid Lavatera cretica   x   x
een Lavatera Lavatera trimestris   x
Klein kaasjeskruid Malva neglecta   x
Groot kaasjeskruid Malva sylvestris   x

Zonneroosjesfamilie Cistaceae
Zonneroos, roze bloemen Cistus albidus   x   x   x
roze bloem, golvende bladrand Cistus crispus   x    x   x   x   x
Kleverige cistus, vaak gevlekt Cistus ladanifer   x   x   x   x
Kleverig , smal blad Cistus monspeliensis   x   x   x   x   x
nerven gewoon, rode knopschub Cistus populifolius   x   x
Cistus, witte bloemen, klein blad Cistus salvifolius   x  
struik op strand, grijsgroen blad Halimium atriplicifolium   x  
struik met rozemarijn-blad? Halimium calycinum?   x
Gevlekt zonneroosje Tuberaria guttata   x  

Peperboompjesfamilie Thymelaeaceae
een Peperboompje Daphne gnidium   x    x   x

Pruikenboomfamilie Anacardiaceae
Mastikboom, altijd groen, blad Pistacia lentiscus   x    x   x
even geveerd
Loofverliezend, oneven geveerd Pistacia terebinthus   x   x

'Kralenboomfamilie’ Meliaceae
'Kralenboom’ Melia azedarach   x

Wijnruitfamilie Rutaceae   
Ruit, gele bloemen, stinkt bij pluk Ruta chalepensis   x   x

Sleutelbloemfamilie Primulaceae
Rood guichelheil Anagallis arvensis subsp. arvensis   x    x
Blauw guichelheil Anagallis arvensis subsp. foemina   x    x   x

Heifamilie Ericaceae
Aardbeiboom Arbutus unedo   x    x   x   x
Boomhei Erica arborea   x

Ruwbladigenfamilie Boraginaceae
Italiaanse ossentong Anchusa azurea   x   x
Gewone ossentong Anchusa officinalis   x
Bernagie Borago officinalis   x
Hondstong, geaderde bloemen Cynoglossum creticum   x   x
Weegbreeslangenkruid Echium plantagineum   x    x   x   x   x
Heliotroop Heliotropum europeum   x
een blauwe Parelzaad Lithodora fruticosa (Lithospermum f.)   x   x
een Parelzaad, gele bloemetjes Neatostema apulum(Lithospermum a.)   x

Sterbladigenfamilie Rubiaceae
een Bedstro Asperula aristata   x
lijkt op Zeepostelein, bloeit geel Crucianella maritima   x   x   x
een Walstro, lijkt op Glad Galium spec.   x
een grovere Meekrap Rubia peregrina   x   x   x
Blauw walstro Sherardia arvensis   x   x

Gentiaanfamilie Gentianaceae
Bitterling Blackstonia perfoliata s.l.   x   x   x
Echt duizendguldenkruid Centaurium erythraea   x   x  



Maagdenpalmfamilie Apocynaceae
Oleander Nerium oleander   x   x
Grote maagdenpalm Vinca major   x
'Middelste maagdenpalm’ Vinca media   x

Nachtschadefamilie Solanaceae
Wit bilzekruid Hyoscyamus albus   x   x
een Tabak Nicotiana glauca   x   x   x
Zwarte nachtschade Solanum nigrum s.l.   x

Windefamilie Convolvulaceae
Heemstbladige winde Convolvulus althaeoides   x    x   x   x
een Winde, opgeblazen kelk Convovulus silvaticus   x

(Calystegia silvatica)
Zeewinde Convolvulus soldanella (Calystegia s.)   x

Olijffamilie Oleaceae
de Es van het Mid. Zee-gebied Fraxinus angustifolium   x   x
een gele Jasmijn Jasminum fruticans   x
Olijf Olea europaea   x
een struik Phillyrea angustifolia   x

Helmkruidfamilie Scrophulariaceae
struik, kleverige scheuten Myoporum laetum   x  
een Helmkruid Scrophularia frutescens   x
een Toorts, gegolfde bladrand Verbascum sinuatum   x   x

Kogelbloemfamilie Globulariaceae
Struikkogelbloem, wintergroen Globularia alypum   x

Lipbloemenfamilie Lamiaceae
Kuiflavendel Lavandula stoechas s.l.   x    x   x   x
Groene lavendel Lavandula viridis   x   x   x
een Munt Mentha spec.   x   x   x
wit-viltig, grote knoppen Phlomis lychnitis   x
Paars brandkruid Phlomis purpurea   x   x
laag struikje, witte bloemen Prasium majus   x
Rozemarijn Rosmarinus officinalis s.l.   x   x
Kleinbloemige salie Salvia verbenaca   x
een kleine Andoorn Stachys arvensis   x
een viltige Andoorn Stachys germanica   x   x
een Andoorn, witte bloemen Stachys oxymastrum   x   x
'Struikgamander’ Teucrium fruticans   x
paars-roze Gamander Teucrium polium s.l.   x
Kamfertijm Thymus camphoratus   x  
witte Tijm, klein struikje Thymus mastichina   x
een Tijm, wit, lange onderbroken Thymus zygis   x
bloeiwijze

Bremraapfamilie Orobanchaceae
Bellardia, meest gele vorm Bellardia trixago (Bartsia trixago)   x  x   x   x
parasiet, gele bloemen Cistanche phelypaea   x    x   x   x
een donkere Bremraap Orobranche foetida   x
een Bremraap, zachtgele bloemen Orobranche spec.   x
op Cistus?
een Bremraap, crème bloemen Orobranche spec.   x
lijkt Ogentroost, geel, kleverig Parentucellia viscosa   x   x   x

Weegbreefamilie Plantaginaceae
een Leeuwenbek, kleine licht- Anarrhinum bellidifolium   x   x
blauwe bloemen, bladrozet
Muurleeuwenbek Cymbalarea muralis   x   x
Vlasbekje op strand Linaria lamarkii (L. polygalifolia subsp.   x

lamarkii)
een Vlasbekje Linaria pedunculata   x
gele Vlasleeuwenbek,camping Linaria spartea   x
roze Leeuwenbekje Misopates orontium   x    x
'Vertakte weegbree’ Plantago arenaria   x    x
Hertshoornweegbree Plantago coronopus   x    x
Weegbree met behaarde aren Plantago lagopus   x    x
'Zaagbladweegbree’ Plantago serraria   x   x
Blauwe waterereprijs Veronica anagallis-aquatica   x   x
Grote ereprijs Veronica persica   x

Schermbloemenfamilie Apiaceae
Groot moerasscherm Apium nodiflorum   x
blad lijkt op Venkel Cachrys sicula   x
Peen Daucus carota s.l.   x   x
Schermbloem, grote vleugels Elaeoselinum foetidum   x
aan vruchten
Blauwe zeedistel Eryngium maritimum   x   x   x
grote gele schermbloem Ferula tingitana   x 
Venkel Foeniculum vulgare   x
een Schermbloem Pseudorlaya pumila   x
Naaldenkervel Scandix pecten-veneris   x   x
Grote watereppe Sium latifolium     x
een Thapsia, grote bladrozet Thapsia transtagena   x
een grote gele Schermbloem Thapsia villosa   x    x   x
een Doornzaad Torilis spec.   x

Muskuskruidfamilie Adoxaceae
een Sneeuwbal, leerachtig blad Viburnum tinus   x

Kamperfoeliefamilie Caprifoliaceae
klein roze bloemetje Centranthus calcitrapae   x   x
roze bloemetjes Fedia cornucopiae   x  
Kamperfoelie, doorgroeid blad Lonicera implexa   x   x
een heel hoge ‘Duifkruid’ Pycnocomon rutifolium   x



Duifkruid, hoog bol hoofdje Scabiosa  atropurpurea   x    x   x   x

Klokjesfamilie Campanulaceae
klein Klokje Campanula erinus   x   x   x
Íberisch klokje’ Campanula lusitanica   x   x
Weideklokje Campanula patula   x
Rapunzelklokje Campanula rapunculus   x   x   x

Composietenfamilie Asteraceae
een Andryala Andryala arenaria   x  
zachtgele bloemen, klierharen Andryala integrifolia   x    x   x   x   x   x
oranjegele bloemen Andryala laxiflora   x    x   x   x
Valse kamille Anthemis arvensis   x
'Zeemargriet’ Anthemis maritima s.l.   x   x
Zonnengoudsbloem, donker hart Arctotheca calendula   x    x   x
éénjarige, geurende Dukaatbloem Asteriscus aquaticus   x
Dukaatbloem Asteriscus maritimus ( Pallenis maritima)   x  
Akkergoudsbloem Calendula arvensis   x
Tengere distel Carduus tenuiflorus   x   x   x
prikkerige distel, gele bloemen Carlina racemosa   x    x   x
stekelige distel, gele buisbloemen Carthamus lanatus   x    x
geel Knoopkruid, lange stekels Centaurea ornata   x   x
aan omwindselbladen
een Knoopkruid Centaurea pullata   x
een Knoopkruid, flinke stekels Centaurea sphaerocephala s.l.      x
aan omwindselbladen
Wilde cichorei Cichorium intybus   x   x
Kardoen Cynara cardunculus   x
prikkerige Distel, smal dubbel- Cynara humilis   x   x   x
geveerd blad
houtige, kleverige, kleine struik Dittrichia viscosa s.l. (Inula viscosa)   x  
een soort Kogeldistel Echinops strigosus   x  
Zomerfijnstraal Erigeron annuus s.l.   x
kleine, grijze rozetjes Evax lusitanica   x
Distelachtig, lila buisbloemen Galactites tomentosa   x    x   x   x   x   x
Gekroonde ganzenbloem met Glebionis coronaria (Chrysanthemum   x    x
geel met witte straalbloemen coronarium)
Gele ganzenbloem Glebionis segetum (Chrysanthemum   x    x

segetum)
'Kerrie-strobloem’ Helichrysum italicum   x
een Strobloem Helichrysum stoechas   x    x   x
Gewoon biggenkruid Hypochaeris radicata   x
Alant aan kust Inula crithmoides   x  
een Zandblauwtje, lang omwindsel Jasione corymbosa   x   x   x
Zandblauwtje Jasione montana   x   x   x   x
omwindsel steekt uit buiten bloem Pallenis spinosa   x    x   x   x   x
viltig struikje, kleine hoofdjes Phagnalon rupestre   x    x
een Bitterkruid, stekels op blad Picris algarbiensis   x   x
Met verhoogde basis
een Vlooienkruid, grote hoofdjes Pulicaria odora   x   x
omwindsel met papieren randen Reichardia gaditana   x   x
grote distel, gele lintbloemen Scolymus hispanicus   x    x
Mariadistel Sylibum marianum   x   x
Gele bloemen met donker hart Tolpis barbata   x   x   x   x   x
kleine lichtpaarse Morgenster Tragopogon hybridus   x
grote gele bloemen Urospermum picroides   x
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