Rejserapport skrevet af Erik Ehmsen

Azorerne november 2005
Hvorfor tager en ornitolog til Azorerne?
Ganske få ynglende fugle, og november er vel ikke tidspunktet for de store mængder havfugle!
Men jeg ville gerne på vulkaner med min kone, så det blev en uge midt i Atlanterhavet.
Der skulle også være mulighed for hvaler, dem så vi nu ingen af, men over 100 delfiner, en del
vulkaner, en grøn ø (Sao Miquel), 1000vis af danske sortbrogede køer og så var der dejligt lunt.
Dansk efterårsvejr med byger der trak gennem, men mest når vi alligevel var på vej fra sted til sted.
100X15 km sådan ca. så rimeligt overskueligt, da en stor del af arealet er græsland, og næsten
resten ugennemtrængelige skove, hvor det eneste interessante er en fejlfarvet dompap – de er for
resten ikke så nemme at få at se.
Bravo-tour er vist det eneste selskab der flyver dertil, og af turister er der kun skandinaver og
portugiser fra fastlandet.
Vi lejede bil i fire dage – hvis man er fire, er det ligeså billigt at få en taxi til at køre sig rundt hele
dagen! Så vi fik besøgt alle kratersøer og hvalobspunkter rundt på øen eller næsten.
Den 21/11 tog vi hjem med rigtigt mange gode oplevelser i bagagen og en hel del nye arter i
notesbogen, for der er altså nogle af disse skøre fugle, der kan flyve mindst 1300 km ud over åbnet
vand, finde øerne og i hvert fald overleve der en tid.
De almindelige arter på øen er:
Kuhls skråpe Race Borealis der bedst ses under hvalsafari et par kilometer ud på det åbne hav, men
også kan ses i teleskop fra kysten.
Musvåge Race Rothchildi der ses overalt, øerne er opkaldt efter den, da de første portugiserer der
kom til øen forvekslede den med en duehøg, der på portugisisk hedder Acór.
Middelhavssølvmåge Race Atlantis almindelig overalt langs kysterne.
Fjordterne. masser af ungfugle i havnene.
Stenvender almindelig i havnene og langs kysterne.
Ringdue Race Azorica overalt, men der er duer i alle afskygninger indenfor opdræt, og forvildede af
samme.
Bjergvipstjert Race Patricia den mindste pjask ferskvand og så er der et par stykker af dem.
Solsort, Race Azoriensis enten ruger alle hunner på det tidspunkt vi var der, ellers er hunnerne
sorte? Vi så i hvert fald kun en brun fugl.
Munk Race Gularis, almindelig.
Rødhals Almindelig.
Fuglekonge Race Azoricus, overalt.
Bogfinke Race Moletti, der jo der er helt blålig, flot og almindelig.
Kanariefugl almindelig i skovområder.
Stillits Race Parva, almindelig.
Gråspurv meget almindelig.
Stær overalt.
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Havnene og kratersøerne er nok de steder, der trækker flest ornitologer, her fandt vi da også alle
vore mest spændende iagttagelser, den midterste af kratersøerne indeholder dog kun sølvmåger efter
hvad vi kunne se.
Nedenstående er kun en oversigt da vi på nettet (se http://azores.seawatching.net/ ) kan se at fuglene
flytter mellem lokaliteterne.
Tyknæbbet lappedykker i kratersø.
Almindelig skråpe to ud for havnen i Ponta Delgada.
Fiskehejre i alt 18-20 i de to kratersøer og havnene.
Silkehejre i søer og havne i alt over 10 set.
Nathejre en ungfugl i Ponta Delgadas havn, se foto så forstår du hvorfor det hedder en nathejre,
med de projektører i øjnene, er det jo en smal sag at fange noget om natten.

Nathejre
Kohejre en i Ponta Delgadas havn.
Great egret en i kratersø.
Fiskeørn 1 over kratersø, efter at have fået tudet ørene fulde af, at der kun findes musvåge på øerne,
var det næste en befrielse, at se at de tog fejl. Den har været der i to år.
Gråand om de er udsatte eller ej er vist ikke muligt at afgøre i samme kategori er også knopsvane.
Skeand 4 i kratersøerne.
Krikand og Amerikansk Krikand mindst 70 i kratersøerne begge arter set.
Halsbåndstroldand 2 hanner og 7 brune i kratersø.
Lille regnspove og amerikansk lille regnspove mindst 11 set i havnene.
Hvidklire 1 i kratersø.
Svartbag flere.
Sølvmåge flere.
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Hættemåge 60 i Ponta Delgada havn.
Lattermåge mindst 8 set i havnene.
Præriemåge 1 set i Ponta Delgada havn.
Ringnæbbet måge 1 i Ponta Delgada havn.

Ringnæbbet måge
Blishøne 20 i kratersøerne.
Grønbenet rørhøne 7 i kratersø.
Grønirisk 2.
Azorisk dompap 3-5
Vi havde tre ubestemte fugle en lille skråpe art, en vadefugl og en phyllos sp. Men sådan er det jo!
Og så troede vi at AnneMarie havde fundet en ny art for Azorerne, men det viste sig ikke at være
rigtigt, men en Snespurv er langt ude, når den kommer dertil!
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Snespurv
Da vi på et tidspunkt kom til øens nordøstspids, troede jeg, at vi oplevede en sensation 40 svaler og
sejlere! Men det viste sig at være flagermus, der havde opdaget, at denne niche ikke var besat, så de
fløj og sejlede rundt på insektjagt midt på dagen. Den ene art lignede svaler i flugten, og den anden
gled på stive vinger rundt i lufthavet – fascinerende.
7 arter af dagsommerfugle hvoraf kun de fire blev bestemt, og her var Monark en oplevelse afde
store! Monark, Stor Kålsommerfugl, Admiral og Crocea.
Anne-Marie og Erik Ehmsen
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