Reserapport från Algarvekusten 2001.04.24-05.01
Detta är en kort rapport från en sista minuten resa till Algarvekusten i Portugal. Min fru Margarete och
jag tog på kort varsel en veckas ospecificerat resa och hamnade i ett litet enkelt hotell nära Marinan i
Vilamoura öster om Albufeira. Läget var ganska bra, centralt för utflykter mot både öster, väster och
norr samtidigt som vi hade en lång sandstrand med klippor inom näravstånd.
Vi hade hyrbil under 5 dagar och besökte flera fina fågellokaler.
Vädret under veckan var skiftande, korta regnskurar ankomst och avresedagen, annars soligt men
delvis mycket blåsigt, vindar från norr till väster. Temperaturen 10-15°C på morgonen, ∼20°C på
dagen.
Som guide använde vi: A Birdwatchers Guide to The Algarve av Kevin & Christine Carlson som
fungerade bra trots att alt inte är aktuellt, och bra karta Hildeband´s Travel Map i skala 1:100 000.
Vårt dag-för-dag program:
24/4 Vilamoura
Ankomst ca. kl. 14 och vi gjorde ett kort besök på ”staden” och stranden på eftermiddagen. Mycket
gulfotat trut och silltrut på stranden, mest yngre fåglar. På sandstranden ∼100 kentsk tärna, 20 fisktärna
och 10 småtärna som rastade efter sina fiskevarv utanför stranden. Dessutom svartbent strandpipare
och sandlöpare. I markerna innanför stranden gott om grässångare, steglits, tofslärka, 2 cettisångare,
helenaastrild, en purpurhäger, en gråhäger och som enda rovfågel en tornfalk.
25/4 Vilamoura.
Förutom de arter vi såg igår flera sjungande sammetshätta, en medelhavsstenskvätta, minst 20
turturduva, flera härfågel, gott om gulhämpling och en rödhuvad törnskata. Ett visst insträck från
sydost skedde på eftermiddagen, bl.a. 15 vit stork, blek tornseglare, 2 alpseglare och en dvärgörn. I
pinjeskogen bl.a. en trädgårdsträdkrypare och en ropande gök.
26/4 Monchique
Första dagen med hyrbil. Åkte upp till bergen i Monchique. På vägen upp de första blåskator. På
berget Fola på 900 möh ganska blåsigt men en del roligt: trädlärka, svarthakad buskskvätta,
klippsparv, hämpling, gärdsmyg och en blåtrast. Åkte sedan mot Marmelete och fick många bekanta:
bofink, rödhake, svarthätta, gransångare, blåmes och nötskrika men även gott om sammetshätta och en
klippsparv. Mycket magert med rovfåglar, endast en ormvråk och en sparvhök under dagen. Avslutade
vid bron över floden Riba. de Odelouca innan orten Odelouca väster om Silves. Trots att det är ett
populärt rastställe för turister fanns där bl.a. en mindre strandpipare, en skogssnäppa, ett par forsärla, 2
cettisångare, gott om sydnäktergal, ∼10 biätare och en kungsfiskare. Innan vi åkte därifrån cirklade
minst 50 vit stork över oss och efter vägen 2 rödhöna.
27/4 Quinta do Lago
Quinta do Lago ligger i det som synes vara golfens Mecka, det var stor tävling på gång, men vi tog oss
smidigt ned till kusten. Området är den västra delen av naturreservatet Rio Formosa som är ett
våtmarksområde som ligger innanför fina sanddyner och badstränder och som sträcker sig ca. 4 mil
österut mot Tavira. Kanalen,”mittfåran” i reservatet påverkas av ebb och flod och antalet vadare
varierar med vattenståndet. Vi hade tur, det var ebb då vi kom och det fanns gott om vadare, mest
kärrsnäppa, roskarl och kustpipare, men även andra snäppor, pipare och spovar. Likaså flera
silkeshäger, 2 purpurhäger och 2 skedstork. I de innanför liggande övergivna saliner fanns småtärna,
styltlöpare, skärfläcka, sandlöpare och några gulärlor (rasen iberiae).
Vi åkte sedan till dammen vid Vale do Lobo och fick se bl.a. sothöna, rörhöna, smådopping, snatterand
och brunand och en kort glimt av en dvärgrördrom. Fick även se resans enda glasögonsångare och i
den närliggande pinjeskogen flera blåskator, turturduvor och en trädgårdsträdkrypare.
28/4 Castro Verde – Mértola
Lämnade Algarve för dagen och åkte norrut till de böljande slätterna mellan Castro Verde och Mértola
i provinsen Alentejo. Redan på vägen mellan Ourique och Castro Verde upptäckte M de första

småtrappar. Minst 4 hannar spelade (hoppade och prrt-ade) och flög omkring på den fina slätten. Det
blev dagens finaste obs på småtrapp. I Castro Verde drabbades vi av det vanliga ”Iberiasyndromet”, In
i staden inga problem, men att hitta den rätta utfarten är inte det lättaste. Vi åkta alltså åt fel håll, mot
söder mot Rosario, men det visade sig inte så dumt, resans enda svartvingad glada och sommargylling
och dessutom en minervauggla och en svartkråka fick vi på artlistan. Hittade sedan ut från C.V. mot
Mértola och gjorde flera stopp efter vägen med huvudsyftet att få se stortrapp. Nästan varje stopp gav
ängshök, härfågel, varfågel, kornsparv, tofslärka, svartstare och även 2 korttålärka, 3 medelhavsstenskvätta, några rödhuvad törnskata och 3 spelande vaktel. Vi såg även bl.a. ca.8 brun glada, 4
rödhöna, en liten koloni rostgumpsvala och ett 20-tal blåskator som tycktes vara de enda som gillar
eukalyptusträden som tillhålls- (bo?) plats. Skojigt också med alla storkbon på telefon-stolparna och
specialstolparna iordningställda med boplattformar, så gott som alla upptagna av storkar med 2-3ungar. Vi nådde Mértola utan att ha sett stortrapp. Vi bestämde oss för att ta samma väg tillbaka, dels
för att det verkade vara enklaste vägen att ta sig tillbaka till kusten, dels, och kanske huvudsakligen,
för att få en andra chans på stortrapp. Vi satsade rätt, efter ett tag upptäckte (åter M) ett gäng ute på en
nysådd röd åker. Det var 8 hannar som höll ihop och 2 honor som smög ute i periferien. Ståtliga fåglar!
29/4 Sagres – Cabo de S. Vicente
Sydvästra hörnet av Portugal hade givit vissa förhoppningar om havsfåglar. Det var idag mycket
blåsigt med vindar från nordväst, borde vara bra förutsättningar, men det gav på den halvtimman som
ägnades åt havet endast ca 25 havssulor. Klipporna runt fortet i Sagres och fyren vid S. Vicente gav
gott om blek tornseglare, några tornseglare och alpseglare. I klipp-branterna 3 blåtrast, några alpkråkor
och en koloni kaja. Uppe på platån några lagerlärka, var mörkare, gråare än tofslärkorna och hade även
något kortare näbb. På vattnet utanför Sagres-klippan låg 5 toppskarv och fiskade. Vinden blev ganska
besvärande så vi drog oss norrut men det gav inte så mycket, flera små kolonier med biätare och en fint
bestånd av en mörk purpurfärgat snyltrot var det största utbytet.
Vi besökte sedan Alvorflodens utlopp vid Quinta da Rocha. Även här blåste det mycket, men vi fick se
bl.a. ∼50 småspov, en rödspov och 6 myrspov. Vid Q.da R. ligger ett utbildnings-center för biologer, i
Cruzinha, och det är vid vissa tider möjligt att besöka centret. Där finns även en anslagstavla med
uppgift om de senast observationerna i deltat och salinerna.
30/4 Quinta do Lago
Kall morgon, +9°C då vi lämnade Vilamoura. Denna gång var det flod och lite fågel i reservatet. Fick i
alla fall se 2 storspov och 2 skräntärna och i dammen närmast hotellet rörhöna med ungar. Från
pinjeskogen ropade en gröngöling och i södra dammarna mot Lago do Sáo Lourenco 13 skärfläcka,
några styltlöpare och flera småtärnor. I kanalen ca 80 myrspov och en kustsnäppa. Från sandstranden
sågs minst 25 havssula på ca. 5 minuter. Stark vind ut på eftermiddagen så vi åkte till salinerna vid
Fuseta. Det hade nu blivit lågvatten och långt ut till vattnet så området gav inte så mycket, roligast en
flock på ∼200 kustsnäppor som gjorde ett par varv över området.
1/5 Vilamoura.
Hemresa på sen eftermiddag. Hann med ett par turer ned till vår strand. I buskaget innanför klipporna
minst 4 härfågel, 4 blåskata och 2 rödhuvad törnskata. Överflygande vid stranden 25 småspov och 3
myrspov. Utanför på vattnet låg minst 2 sillgrissla och en flock på så småningom ∼30 mindre lira som
dels flög runt utanför dels låg på vattnet i flock. En av fåglarna hade tydligt ljusare, brunare ovansida
än de övriga som hade mörka, nästan svarta, och var förmodligen en medelhavslira. Bra avslutning på
en fin vecka.
Som sammanfattning kan sägas att Algarve inte når upp till de höga kvaliteter på fågelskådning som
södra Spaniens bjuder men det är definitivt värt ett besök, trots att det var en liten besvikelse att vi såg
så få rovfåglar och sångare. Besöket kan även kombineras med en badsemester om än inte den veckan
vi var där frestade till bad p.g.a. lufttemperaturen och i första hand blåsten.

Artlistan
Smådopping flera ex 27/4 i dammen vid Vale do Lobo.
Mindre lira Ca 30 ex 1/5 ex utanför Vilamoura.
Medelhavslira 1 ex tillsammans med de mindre lirora 1/5 utanför Vilamoura var troligen denna art.
Havssula 2 ex 27/4 och ca 25 ex 30/4 utanför Quinta do Lago och ca 25 ex 29/4 vid Cabo de Vicente.
Toppskarv 2 ex 25/4 och 1 ex 1/5 i Vilamoura, 2 ex 27/4 i Quinta do Lago, 5 ex 29/4 vid Sagres.
Dvärgrördrom 1 ex 27/4 i dammen vid Vale do Lobo.
Kohäger sågs i ett smärre antal nästan dagligen både vid kusten och i inlandet.
Silkeshäger tämligen allmän 27/4 och 30/4 i Quinta do Lago och 5 ex 29/4 i Quinta da Rocha.
Gråhäger 1 ex 24/4 och 25/4 i Vilamoura.
Purpurhäger 1 ex 24/4, 25/4 och 1/5 i Vilamoura och 2 ex 27/4 i Quinta do Lago.
Vit stork sågs dagligen, som mest ca 50 ex 26/4 vid Odelouca och ca 100 ex 28/4 öster Castro Verde.
Skedstork 2 ex 27/4 i Quinta do Lago.
Snatterand 1 ex 27/4 och 1 ex 30/ 4 i Quinta do Lago, 2 ex 27/4 i dammen i Vale do Lobo.
Gräsand sågs dagligen i ett fåtal ex.
Brunand 3 ex 27/4 i dammen i Vale do Lobo
Svartvingad glada 1 ex 28/4 mellan Castro Verde och Rosario.
Brun glada 1 ex 27/4 vid Quinta do Lago och 8 ex 28/4 mellan Castro Verde och Mértola.
Ängshök Ca 20 ex 28/4 i Castro Verde - Mértola området.
Sparvhök 1 ex 26/4 vid Marmelete.
Ormvråk 1 ex 26/4 på Fola, 4 ex 28/4 i Castro Verde – Mértola området.
Dvärgörn 1 ex 25/4 vid Vilamoura.
Tornfalk 1 ex 24/4 och 1/5 vid Vilamoura, 4 ex 28/4 i Castro Verde – Mértola området, 5 ex 29/4 vid
Cabo S. Vicente.
Rödhöna 2 ex 26/4 vid Odelouca och 4 ex 28/4 i Castro Verde – Mértola området.
Vaktel 3 ex 28/4 i Castro Verde - Mértola området och 2 ex 29/4 norr Cabo de S. Vicente.
Rörhöna 1 ex 24/4 i Vilamoura, flera ex 27/4 i dammen i Vale do Lobo och 2 ex + 2 pulli 30/4 vid
Quinta do Lago.
Sothöna Flera ex 27/4 i dammen i Vale do Lobo och 1 ex 30/4 vid Quinta do Lago.
Småtrapp 8 ex 28/4, 4 ex mellan Ourique – Castro Verde och 4 ex mellan Castro Verde – Mértola.
Stortrapp 10 ex 28/4 (8 hannar och 2 honor) mellan Castro Verde – Mértola.
Strandskata 12 ex 29/4 i Quinta da Rocha.
Styltlöpare 20 ex 27/4 och 10 ex 30/4 i Quinta do Lago och 4 ex 29/4 i Quinta da Rocha.
Skärfläcka 6 ex 27/4 och 13 ex 30/4 i Quinta do Lago.
Mindre strandpipare 1 ex 26/4 vid Odelouca.
Större strandpipare tämligen allmän 27/4 och 30/4 i Quinta do Lago.
Svartbent strandpipare sågs dagligen vid kusten, allmän i Quinta do Lago och Quinto da Rocha.
Kustpipare allmän i Quinta do Lago och Quinta da Rocha.
Kustsnäppa 200 ex 30/4 vid Fuseta
Sandlöpare 4 ex 24/4 och 7 ex 25/4 på sandstranden i Vilamoura, 6 ex 27/4 i Quinta do Lago, 6 ex
29/4 i Quinta da Rocha.
Spovsnäppa 1 ex 27/4 i Quinta do Lago.
Kärrsnäppa vanligaste snäppan, allmän 27/4 i Quinta do Lago och 29/4 i Quinta da Rocha.
Rödspov 1 ex 27/4 och 30/4 i Quinta do Lago och 1 ex 29/4 i Quinta da Rocha.
Myrspov 1 ex 27/4 och 80 ex 30/4 i Quinta do Lago, 6 ex 29/4 i Quinta da Rocha och 3 ex 1/5 över
stranden i Vilamoura
Storspov 2 ex 30/4 i Quinta do Lago och 2 ex 30/4 i Fuseta salinerna.
Småspov vanligaste spoven, flera ex 27/4 och 30/4 i Quinta do Lago, ca 50 ex 29/4 i Quinta da
Rocha, och 25 ex 1/5 överflygande i Vilamoura.
Rödbena 1 ex 27/4 i Quinta do Lago.

Gluttsnäppa 4 ex 27/4 och 2 ex 30/4 i Quinta do Lago och 1 ex 29/4 i Quinta da Rocha.
Skogssnäppa 1 ex 26/4 vid Odelouca.
Drillsnäppa 1 ex 27/4 i Quinta do Lago.
Roskarl tämligen allmän 27/4 och 30/4 i Quinta do Lago och 29/4 i Quinta da Rocha.
Silltrut tämligen allmän efter kusten.
Gulfotad trut allmän efter kusten.
Skräntärna 2 ex 30/4 i Quinta do Lago.
Kentsk tärna tämligen allmän efter kusten, som mest ca 100 ex 24/4 vid Vilamouras strand.
Fisktärna flera ex efter kusten, som mest ca 20 ex 24/4 vid Vilamouras strand.
Småtärna sågs dagligen, tämligen allmän efter kusten.
Sillgrissla 2 ex 1/5 utanför stranden vid Vilamoura.
Tamduva sågs dagligen, även duvorna vid klipporna i Sagres och Cabo de S. Vicente var ”orena”.
Turkduva sågs i ett fåtal ex.
Turturduva sågs nästan dagligen, som mest ca 20 ex 25/4 vid Vilamoura.
Gök 1 ex 25/4 vid Vilamoura.
Minervauggla 1 ex 28/4 mellan Castro Verde och Rosario och 1 ex 29/4 norr om Cabo de S. Vicente.
Tornseglare tämligen allmän.
Blek tornseglare sågs i Vilamouraområdet och var allmän 29/4 vid Sagres och Cabo de S. Vicente.
Alpseglare 2 ex 25/4 vid Vilamoura och minst 5 ex 29/4 vid Sagres och Cabo de S. Vicente.
Kungsfiskare 1 ex 26/4 vid Odelouca.
Biätare sågs nästan dagligen, som mest ca 20 ex 29/4 norr om Sagres och Cabo de S. Vicente.
Härfågel sågs nästan dagligen, som mest ca 10 ex 28/4 i Castro Verde – Mértola området.
Gröngöling 1 ex 30/4 vid Quinta do Lago.
Större hackspett 1 ex 28/4 mellan Castro Verde – Mértola.
Korttålärka 2 ex 28/4 mellan Castro Verde – Mértola.
Tofslärka allmän
Lagerlärka 4 ex 29/4 vid Sagres.
Trädlärka 4 ex 26/4 på Fola, tämligen allmän 28/4 i Castro Verde – Mértola området.
Sånglärka 2 ex 29/4 vid Sagres.
Backsvala 1 ex 25/4 vid Vilamoura och 1 ex 27/4 i Quinta do Lago.
Ladusvala sågs dagligen, tämligen allmän.
Rostgumpsvala ca 10 ex mellan Castro Verde – Mértola.
Hussvala sågs dagligen, allmän.
Gulärla tämligen allmän 27/4 och 30/4 i Quinta do Lago och flera ex 29/4 i Quinta da Rocha.
Forsärla 4 ex 26/4 i Monchique området.
Gärdsmyg 6 ex 26/4 i Monchique området.
Rödhake flera ex 26/4 i Monchique området.
Sydnäktergal tämligen allmän 26/4 i Monchique området och 28/4 i Castro Verde – Mértola området.
Svarthakad buskskvätta allmän 26/4 i Monchique området och tämligen allmän 29/4 vid Sagres och
Cabo de S. Vicente.
Medelhavsstenskvätta 1 ex 25/4 vid Vilamoura och 3 ex 28/4 i Castro Verde – Mértola området.
Blåtrast 1 ex 26/4 på Fola och 3 ex 29/4 vid Sagres.
Koltrast sågs dagligen, allmän.
Cettisångare sågs/hördes med 2-3 ex nästan dagligen.
Grässångare allmän.
Glasögonsångare 1 ex 27/4 vid dammen vid Vale do Lobo.
Sammetshätta allmän.
Svarthätta tämligen allmän 26/4 i Monchique området.
Gransångare 2 ex 26/4 i Monchique området.
Blåmes några ex 26/4 i Monchique området.
Talgoxe ett par matande ungar 25/4 vid Vilamoura.

Trädgårdsträdkrypare 1 ex 25/4 vid Vilamoura och 1 ex 27/4 vid dammen vid Vale do Lobo.
Sommargylling 1 ex 28/4 mellan Castro Verde och Rosario.
Varfågel ca 10 ex 28/4 i Castro Verde – Mértola området och 5 ex 29/4 vid Sagres och Cabo de S.
Vicente.
Rödhuvad törnskata sågs nästan dagligen, som mest 5 ex 28/4 i Castro Verde – Mértola området.
Nötskrika 3 ex 26/4 i Monchique området och 1 ex 27/4 vid dammen vid Vale do Lobo.
Blåskata sågs nästan dagligen, som mest ca 15 ex 27/4 vid dammen vid Vale do Lobo och ca 20 ex
28/4 i Castro Verde – Mértola området.
Alpkråka minst 5 ex 29/4 vid Cabo de S. Vicente.
Kaja ca 15 ex 29/4 vid Cabo de S. Vicente.
Kråka (Svart) 1 ex 28/4 vid Castro Verde och 1 ex 29/4 vid Cabo de S. Vicente.
Korp 8 ex 28/4 i Sagres och Cabo de S. Vicente området.
Svartstare tämligen allmän 28/4 i Castro Verde – Mértola området och 29/4 vid Sagres och Cabo de
S. Vicente.
Gråsparv allmän.
Helenaastrild ca 5-6 ex 24/4 och 1/5 vid Vilamoura.
Bofink flera ex 26/4 mellan Mochique och Marmelete och 3 ex 29/4 vid Quinta da Rocha.
Gulhämpling sågs dagligen, allmän.
Grönfink sågs dagligen, tämligen allmän.
Steglits sågs dagligen, allmän.
Hämpling flera ex 26/4 på Fola och 4 ex 29/4 vid Sagres och Cabo de S. Vicente.
Klippsparv 2 ex på Fola och 1 ex mellan Mochique och Marmelete 26/4.
Kornsparv enstaka vid Vilamoura, allmän 28/4 i Castro Verde – Mértola området och 29/4 vid
Sagres och Cabo de S. Vicente.
Totalt 113/114 arter under veckan.
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