Kap Verde Øerne

14/11 – 20/11 2016
Lilly Sørensen (foto) og Niels Bomholt (tekst)
Rejsen var en chartertur købt gennem Star Tur, der undervejs blev omdøbt til Tui. I rejsen til ca. 6.500 kr.
var inkluderet et værelse på hotel Marine Club med morgenmad. Bemærk at for tranfer fra lufthavnen til
hotellet skal der betales ekstra 350 kr. pp. Taxaer gør dog turen hurtigere og for 75 kr. Hotellet var i orden
og billedet af den brune sule er taget fra terrassen, hvor vi spiste morgenmad.
Kap Verde er et ørige ud for Vestafrikas kyst og blev selvstændig fra Portugal i 1975. Der er 9 beboede øer
med et samlet indbyggertal på godt en halv million. Arealet er på 4.033 km2.
Vi boede på øen Boavista, men havde hjemmefra bestilt en flyvetur over til hovedøen Santiago, hvor vi var i
2 døgn. Her lejede vi efter en hel del besvær en bil. Det kan anbefales at gøre det i god tid hjemmefra.

Boa Vista

Det indre af øen er, som det fremgår af billedet, nærmest en stenørken. Der findes et lokalt bureau, som
arrangere snorkling ved koralrev, fugleture og i sæsonen ture for at se hvaler eller skildpadder. Vi var på
deres snorkel tur og fik også god vejledning til to taxature rundt på øen. De kan kontaktes på:
natualia.cv@hotmail.com Som sagt var vi på to taxature rundt på øen. Vi havde tænkt at leje en bil, men
det viste sig, at prisen var den samme om det var med eller uden chauffør. Så vi tog den med chauffør, det
var også en del festligere, og vi kom ud og fik noget spændende lokal frokost.

Boa Vista

1 Hotel Marine Park beliggende 1,5 km. nord for den lidt hovedbyen på øen Sal Rei (2)
3 Rabil Lagune ses fra hovedvejen mellem lufthavnen og Sal Rei. Hejre, vadere og stylteløber ses her. Det
bedste af området findes dog lidt sydøst for byen Rabil.
4 Joao Gatego her er der lidt marker og mindre vandhuller. Ud mod kysten så vi ørkenløbere.
5 Sydvestkysten, her skulle rødnæbbet tropikfugl yngle på nogle lave kystklipper, men vi fandt dog kun en
død fugl. På nogle sandede sletter i nærheden var der en del vagtler.
6 mindre vandhuller nord for vejen til Curral Velho.
7 Curral Velho. Øst for et større hotelkompleks ligger en lille sø. Her var der en del vadefugle. Ud for kysten
er der en lille ø, som skulle huse det sidste par af fregatfugle i denne del af verden. Vi stod der et par timer,
men så dem dog ikke. Men de brune suler var da også fine.

Ilheo do Curral Velho

Santiago

Santiago er en helt anderledes grøn ø. Vi fik lejet en bil i lufthavnen og kørte det meste af øen rundt og
boede flot på Quinta da Montanha, som ligger højt oppe i bjergene.
Cirka midt på øen ligger der en opstemmet sø kaldet Barragem de Poilão. Det er her omkring den specielle
race af purpurhejre yngler.

Undervejs mellem de 2 øer mellemlandede vi på Sal. Den så umiddelbart noget trist og ørkenagtig ud, men
der var mange turister. Vi prøvede om vi kunne sejle mellem øerne i stedet for at flyve, men der er ikke
regelmæssig færgefart. Det kunne have været en mulighed for at se nogle havfugle. Vi brugte nogle timer
på havobs fra stranden, uden at se andet end nogle brune suler. November er nok ikke det rigtige tidspunkt
for stormfugle.
Fugleartsliste:
Rødnæbbet tropikfugl: 4-5 set fra Boa Vista
Brun Sule: set dagligt fra Boa Vista, ved sydspidsen var der en koloni med vel knap 100 par.
Fiskehejre: 6 i Rabil Lagune Boa Vista og 3 på Santiago.

Purpurhejre: mindst 5 blev set i Barragem de Poilão, Santiago. Det er en speciel race (Bourne´s) eller
muligvis en selvstændig art. Den er lidt lysere end alm. purpurhejre. Bestanden er kritisk truet og er på
under 20 par.

Silkehejre: 6+5 på Boa Vista og 17 på Santiago.
Revhejre: 1 i Barragem de Poilão, Santiago.

Kohejre: almindelig.
Sort Ibis: 2 set ved Barragem de Poilão, Santiago.

Skestork: 3 Rabil Lagune Boa Vista og 1 på Santiago.
Fiskeørn: i alt 9 fugle blev set på Boa Vista.
Sort Glente: 4 blev set på Boa Vista.
Vandrefalk: 1 ungfugl var ude at jage ved Curral Velho på Boa Vista.

Tårnfalk : en speciel lidt mørk race forekommer. Vi så den en del gange på Boa Vista og 2 gange på
Santiago.
Perlehøne: et par småflokke blev set både på Boa Vista og Santiago. Den er indført fra Afrika, men lever nu
vildt på øerne.

Der ledes efter vagtel, sydøstkysten af Boa Vista

Vagtel: 1 set og en hel del hørt.
Grønbenet Rørhøne: 4 i Barragem de Poilão, Santiago.
Stylteløber: 75 noteret på flere lokaliteter på Boa Vista.
Strandhjejle: 1 set på Boa Vista.
Vibe: en set på en mark på den østlige del af Boa Vista. Så vidt jeg har kunnet opspore, er den kun set 2
gange tidligere på disse sydligt beliggende øer. Så noget af en sjældenhed.

Hvidbrystet Præstekrave: almindelig ynglefugl. Havde unger her sidst i november.
Stor Præstekrave: 9 set på Boa Vista og 2 på Santiago.
Småspove: 5 på Boa Vista og 1 på Santiago.
Lille Kobbersneppe: 2 på Boa Vista.
Stenvender: almindelig trækgæst på Boa Vista.
Krumnæbbet Ryle: 4 set på Boa Vista nær sydspidsen
Sandløber: 2 Boa Vista nær sydspidsen og 40 i saliner nær Sal Rei.
Dværgryle: 2 Boa Vista nær sydspidsen.
Mudderklire: 9 på Boa Vista og 1 på Santiago.
Svaleklire: 1 Rabil Lagune Boa Vista.
Hvidklire: 8 på Boa Vista og 2 på Santiago.
Rødben: en enkelt blev set ved østkysten af Santiago.
Ørkenløber: 3 blev efter en del søgen fundet nær nordøstkysten af Boa Vista.

Tinksmed: 4 set på Boa Vista.
Hættemåge: 2 ungfugle blev set nær sydspidsen af Boa Vista.
Tyrkerdue: set flere steder på Boa Vista og talrigt omkring Pedra Badajo på Santiago. En nylig indvandret
fugl.
Kap Verde Sejler: set fåtalligt på begge øer. Den er endemisk.

Gråhovedet Isfugl: meget almindelig, men kun på Santiago.

Ørkenravn er almindelig.

Hærfuglelærke er ret almindelig på de åbne sletter på Boa Vista. Den har en ejendommelig sangflugt.

Lille Ørkenlærke er meget almindelig på Boa Vista.

Sortisset Lærke er ret almindelig på Boa Vista.

Kap Verde rørsanger vi så 3 nær den botaniske have på Santiago. Den er endemisk og findes nu kun på 3 af
øerne. Dens biotopvalg minder mere om en havesanger end om en rørsanger.

Munk fåtallig på Boa Vista, almindelig på Santiago

Brillesanger er ret almindelig på Boa Vista, på Santiago så vi den ikke.
Spansk Spurv set i småflokke på begge øer.

Kap Verde Spurv det blev den første fugl vi så, da vi ankom til landet. Den er meget almindelig.

