Seychellerne

2/10 til 14/10, 2016
Lilly Sørensen (foto) og Niels Bomholt (tekst)
Turen var godt tilrettelagt af Jesper Hannibal Rejser i samarbejde med det lokale selskab Mason Travel.
Vi fløj med Air France fra Billund til Paris og Air Seychelles fra Paris til Mahé. Her boede vi 4 dage på
hovedøen Mahé, 5 dage på den næststørste ø Praslin og 2 dage på La Digue.
Transporten forgik mest med lokale busser, man kunne køre så langt man ville for 2,50 kr. På Mahé lejede
vi en bil en enkelt dag, og på La Digue brugte vi cykler.
En eftermiddag havde vi engageret en lokal guide, Pearly, til at vise os 2 svære arter, dværghornuglen og
brillefuglen. Det lykkedes over al forventning. Pearly kan kontaktes på: pecconstance@hotmail.com . En
dag var vi også på en bådtur rundt om Praslin med bl.a. et besøg på fugleøen Cousin. Det var nok turens
største oplevelse. På denne ø på blot 34 ha. yngler der titusinder af havfugle samt 3 endemiske spurvefugle

Kort over øriget, og et billede fra hovedstaden Victoria. Som det fremgår, er det en tidligere engelsk koloni,
landet består af 116 øer med et samlet areal på 455 km2, altså lidt mindre end Bornholm. Der er godt
80.000 indbyggere. Levestandarden er den højeste i Afrika. Og det er et rigtigt tropeparadis.

Artsliste
Kilehalet Skråpe, (Wedge-tailed Shearwater) sås næsten dagligt fra kysten. Der skulle yngle 85.000 par på
øerne.

Hvidhalet Tropikfugl (White-tailed Tropicbird) Denne meget elegante havfugl sås almindeligt. Den ynglede
talrigt mellem trærødderne på den lille ø Cousin. Bestanden skønnes at være i alt 5.000 par på
Seychellerne.

Stor Fregatfugl (Greater Frigatebird) var ret fåtalligt.
Fiskehejre (Grey Heron) nogle få blev set på Mahé.
Silkehejre (Little Egret) en enkelt sås i kohejrekolonien ved Providence på Mahé. Den er en næsten årlig
gæst på øerne.
Kohejre (Cattle Egret) En koloni på ca. 150 fugle ved Providence på Mahé. Blev ikke set på de andre øer.

Mangrovehejre (Striated Heron) Enkelte sås på alle 3 øer.
Nathejre (Black-crowned Night Heron) en enkelt blev set i skumringen på Praslin.
Afrikansk Skestork (African Spoonbill) En set ved kohejrekolonien på Mahé. Det viste sig at være første
iagttagelse for Seychellerne. Desværre fik vi ikke et foto af fuglen. Den blev så heldigvis genfundet 31/10.
Grønbenet Rørhøne (Common Moorhen) set fåtalligt på alle tre øer. Der var dog mange på Cousin.
Strandhjejle (Grey Plover) 8 ved Providence, enkelte på Praslin.

Ørkenpræstekrave (Greater Sandplover) 10 ved Providence, 5
på Praslin.
Lille Regnspove (Whimbrel) 25 ved Providence, fåtallig på de øvrige øer.
Stor Regnspove (Eurasian Curlew) 1 ved Providence både 4/10 og 5/10.
Lille Kobbersneppe (Bar-tailed Godwit) 2 set ved Providence både 4/10 og 5/10.
Stenvender (Ruddy Turnstone) Den almindeligste vadefugl. Op til 32 set i flok på Praslin.
Krumnæbbet Ryle (Curlew Sandpiber) 8 ved Providence og 11 på Praslin.

Sandløber (Sanderling) Op til 15 set på Praslin.

Terekklire (Terek Sandpiber) 5 ved Providence og 1 på Praslin.
Mudderklire (Common Sandpiber) set fåtalligt på de tre øer.
Hvidklire (Common Greenshank) 5 ved Providence og 2 på Praslin.

Sibirisk gråklire (grey-tailed Tattler) 1 set
Providence den 4/10. Vi har indsendt en beskrivelse plus foto til det lokale sjældenhedsudvalg. Dette er
offentliggjort på deres hjemmeside med oplysninger om at det er 5. iagttagelse fra øerne. Den forrige er fra
2008.

Krabbeæder (Crab Plover) 5 blev set ved Providence.
Brun Noddy (Brown Noddy) En del sås fra Mahé og fra sejlturen til Praslin. Den yngler bl.a. på Cousin, men
på den højtliggende del, hvor der ikke var adgang.

Udsigt fra Praslin mod de to øer Cousin og Cousine.

Noddy (Lesser Noddy) Den talrigeste fugl på Cousin. Der skønnes, at der yngler 80.000 par på denne lille ø.
Det er verdens næststørste koloni af denne art. De var overalt og ynglede i små reder af tang i træerne.

En flok Noddyer med en enkelt Brun Noddy i mellem.

Silketerne (White Tern) Ses på alle øerne. På Cousin yngler der ca. 4000 par. De laver ingen rede, men
lægger et æg på en lidt flad gren, og her sidder hunnen så på ægget i 28 dage, og bliver fodret af hannen.

Brilleterne (Bridled Tern) sås fåtalligt ved alle øerne.
Persisk Dværgterne (Saunders´s Tern) en enkelt blev set ved Providence.
Bergiusterne (Greater Crested Tern)enkelte set langs kysterne, flest ved Curleuse Island med 10.
Madagaskardue (Madagascar Turtle Dove) meget almindelig.

Zebradue, meget almindelig. Indført fra Sydøstasien.

Seychellerblådue (Seychelles Blue Pigeon) ret almindelig på alle øerne. Den er endemisk.

Seycheller-dværghornugle (Seychelles Scops-Owl) Denne lille fine ugle blev kaldt frem af Pearly. Den blev
set ved Mission Station i Morne Seychellois National Park staks efter mørkets frembrud. Endemisk. Verdens
bestanden er optalt til mellem 249 og 284 individer. Findes kun i bjergene på Mahé. Var troet uddød.

Seychellersalangan (Seychelles Swiftlet) set fåtalligt, mest almindelig var den på La Digue. Den er endemisk
og bestanden opgøres til knap 2000 fugle.

Seychellertårnfalk (Seychelles Kestrel) Det var noget nær den første fugl vi så, da vi var kommet ud af
lufthavnen. Den er ellers ikke særlig almindelig. Vi var heldige at se 4-5 på Mahé og en på La Digue. Den er
endemisk.
Seychelles Black Parrot er også endemisk og findes kun på øen Praslin i et samlet antal på ca. 400. De fleste
overnatter i Unesco nationalparken Vallede Mai. Her findes nogle særlige palmer med nogle meget store og
velformede nødder.

Seychellerparadisemonark (Seychelles Paradise Flycatcher) Findes kun på øen La Digue. Verdens
bestanden tæller ca. 150 individer. Vi så 13. Her en er hun. Hannen er hel sort med lang hale og blåt næb.

Seychellerbulbul ret almindelig og ret iørefaldende.
Set på alle 3 større øer.

Seychellersanger (Seychelles
Warbler) Omkring 1970 opdagede man, at denne sanger kun fandtes på den lille ø Cousin, og at der kun var
26 fugle tilbage. Siden er der gjort meget for at redde fuglearten og med en sådan succes, at der nu findes
over 2000 fugle på 5 rotte- og katte frie øer. Vi så mindst 6 meget tamme fugle på øen.

Mahébrillefugl (Seychelles White-Eye) er endnu en af de
meget fåtallige endemiske fuglearter. Vi så 2 i højlandet på Mahé.

Seychellerdayal (Seychelles Magpie Robin) Også denne art var meget nær blevet helt udryddet. I 1970 var
der kun 16 fugle tilbage på Frégate Island, en indsats blev gjort, men stadig 1990 var der kun 20 fugle. Men
nu går det bedre, nogle fugle er blevet flyttet til andre småøer bl.a. Cousin, og den samlede bestand tæller
nu 246 fugle. Vi så 5 nysgerrige fugle på Cousin.

Maina (Common Mynah) denne fugl er klart den talrigeste af landfuglene på Seychellerne, Den er indført
fra Indien og har nok været med til at udkonkurrer nogle af de lokale fugle.

Seychellersolfugl (Seychelles Sunbird) er endemisk, men i
modsætning til de andre endemer, er den meget almindelig.

Madagaskarvæver

Seychellervæver

Madagaskarvæver (Madagascar Fody) Den smukke væverfugl er meget almindelig omkring bebyggelser.
Den er indført fra Madagaskar.
Seychellervæver (Seychelles Fody) Endemisk. Vi så 8 på Cousin, der er en af de rotte- og katte frie småøer,
hvor den nu klare sig fint.

Mail from:

Seychelles Bird Records Committee

I am pleased to advise that the following records have been accepted by Seychelles Bird records
Committee:
African Spoonbill Platalea alba
One at various locations from Providence to tidal stream near L’Ecole Francaise, Victoria, Mahé 5
October-24 November 2016 (L Soerensen, N Bomholt, M van Dinther, C Onezia, J Souyave, S
Agricole, AP Skerrett, A Rocamora).
This is the first record for Seychelles.

Little Egret Egretta garzetta
One at Providence, Mahé on 5 October 2016 (L Soerensen and N Bomholt)
With 2 other records also accepted in the latest round, this raises the number of Seychelles records
to 41.

Grey-tailed Tattler Heteroscelus brevipes
One adult at Providence, Mahé on 4 October 2016 (L Soerensen and N Bomholt).
This is the 5th record for Seychelles.

.Best regards
Adrian

