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INDLEDNING  
 
Denne stortur for DOF/København 30.september – 14.oktober 2010 var foreningens første tur til Azorerne.  
 
Øgruppen Azorerne ligger i Nordatlanten, mere end en tredjedel af vejen fra Portugal til Newfoundland.  
Der er ni hovedøer af vulkansk oprindelse og de opdeles i tre grupper. Den østlige gruppe består af São Miguel og 
Santa Maria, den centrale gruppe af Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico og Faial, og den vestlige gruppe af Flores og 
Corvo. 
 
Azorernes landskab er sammensat af kontraster. Der er barske bjerge delt af dale og snoede slugter, kratersøer, 
varme kilder, høje vandfald, mørke nåleskove, regnskovsligende løvskov, beskyttede bugter, maleriske landsbyer og et 
pastoralt landskab med græssende køer på græsgange indhegnet af lavablok-vægge eller blomstrende Hydrangea-
hække. 
 

Hydrangea - Foto: Leon Berthou 
 
Fra de første bosættere ankom omkring 1445, har indbyggerne hovedsageligt levet af fiskeri, landbrug og handel. På 
grund af sin strategisk geografiske placering, fik øgruppen en stor betydning for de vigtigste sejlruter mellem Europa, 
Orienten og Amerika i løbet af det 16. og 17. århundrede. I denne periode udkæmpedes der mange søslag omkring 
Azorerne, iblandet udenlandske flådefartøjer og pirater. I dag er Azorerne langt fra et voldeligt sted, hvor der kun er 
den slumrende vulkanske aktivitet at tage sig i agt for. 
 
Madeira, Selvagens-øerne, De Kanariske Øer, Kap Verde-øerne og Azorerne kaldes tilsammen for Makaronesien (fra 
græsk "makaros" = glad, "nesos" = ø). 
 
Turens formål var at opleve den fantastisk smukke og særprægede natur på disse de nordligste og vestligste af de 
sydatlantiske øer samt de lokale fugle (hvoraf Azorerne har en række lokale racer og 1-2 endemer), havfugle, hvaler, 
delfiner og trækgæster fra Europa og USA.  
 
Der findes kun få lokale ynglefugle (som er typisk for øer langt til havs) hvoraf nogle er indført gennem tiden.  
 
Man regner i dag med 64 almindelige eller regelmæssige arter af fugle på Azorerne. Mange af disse – 20 arter – er 
standfugle og opholder sig året rundt på øerne. En del af disse er lokale racer for Azorerne. Andre af disse (mindst 4) 
er blevet indført af mennesket. Der er syv arter, der er ynglende hvert år og trækker væk om vinteren Der er andre syv 
arter der ses jævnligt i området, men som ikke yngler fast hvert år. Resten af de almindelige arter (30) er trækfugle, der 
enten passerer Azorerne på deres vandring, eller arter, der tilbringer vinteren på øerne. Fire af disse Azorer-arter er 
vigtige set i et globalt perspektiv. Det drejer som om store bestande af Kuhls Skråpe (Calonectris diomedea borealis), 
Rosenterne  (Sterna dougallii), den endemiske og meget lokale Azorer Dompap (Priolo’en) (Pyrrhula pyrrhula murina) 
samt Madeira Stormsvale - Monteiro´s Stormsvale (Oceanodroma monteiroi). Der mangler dog stadig megen viden om 
ynglefuglene på Azorerne. 
 
Flere og flere fuglefolk har fået øjnene op for potentialet i at besøge Azorerne, især om efteråret og tidlig vinter – fra 
september og frem. Listen af nearktiske arter vokser år for år. I de senere år har der været et uformelt birdrace mellem 
de to vestligste øer (Flores og Corvo) om hvem der finder flest nearktiske arter mellem 1. oktober og 10. november. 
 
Hjemmesiden ’Birding Azores’ giver dig alt hvad du behøver at vide om at se på fugle på Azorerne, seneste nyheder, 
detaljerede oplysninger om alle fuglearter, hvor man kan se på fugle, og meget mere.  
http://www.birdingazores.com/index.php?page=main 
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Turen blev arrangeret i samarbejde med Bravo Tours, der havde arrangeret hele rundrejsen med hoteller, lokal 
transport og en glimrende lokalguide, der klarede alt det praktiske og ’umulige’ undervejs.  De lokale chauffører der 
kørte os rundt på de øer vi besøgte var alle meget erfarne og venlige.  
 
Turen gik med fly fra Købehavn til Sao Miguel (Ponta Delgada) med Jettime – lokal fly (Sata) fra Sao Miguel til Faial 
(Horta) - lokal fly (Sata) fra Faial (Horta) – Flores - lokal fly (Sata) fra Flores til Sao Miguel (Ponta Delgada). Desværre 
måtte vi springe det planlagte besøg på 3 dage på Terceira over da vi strandede på Flores i 3 nætter ekstra pga. storm 
og tåge, så ingen fly kunne lande. 
 
Vejret var typisk for Azorerne om efteråret – alle 4 årstider næsten hver dag samt en mindre tropisk storm, der 
forlængede vores ophold med 3 nætter på øen Flores (Europas vestligste punkt på grænsen til det nearktiske område). 
 
Vi var et passende lille hold på 10 personer. Godt humør, fint kammeratskab og en herlig entusiasme var i høj grad 
med til at præge turen.  
 
Tak til alle for at bidrage til en fin tur  
 
Leon Berthou 
 
 
 
 
DELTAGERE  
 
Leon Berthou (turleder), Helle Hjort Sjøberg, Jørgen Søe Westergaard, Ingelise Westergaard, Jørgen Jørgensen, 
Pia Jørgensen, Henrik Allan Møller, Elisabet Mygind, Bodil Press Christiansen, Kurt Bonde samt Nuno Mendes 
(lokalguide på hele rundturen) og diverse chauffører. 
 
PS: Vi må ikke glemme at takke de udenlandske ornitologer vi mødte undervejs eller stod i SMS-kontakt med for 
velvilligt at fortælle og vise os de gode ’hits’ undervejs samt den store hjælp der er at finde hos ’Birding Azores’ folkene 
på stedet samt den meget informative hjemmeside som jeg gjorde stor brug af i planlægningen. SMS varslingen fra 
’Birding Azores’ ved Staffan Rodebrandt af hits undervejs var også en stor hjælp.  
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TURGENNEMGANG  
 
 
Torsdag 30. september 2010  
Udrejsedag  -  Kastrup (fly) – Sao Miguel Ponta Delgada hotel Sao Miguel Park. 07:00-10:15 (lokal tid) 
 
Tur i Botanisk Have (Jose do Canto) 15:15 – 16:45 
 
Efter en tiltrængt frokost besøgte vi Jose Do Canto – den berømte gamle botaniske have. 
Ved udgangen af det XVIII århundrede blev en række store botaniske haver skabt på Azorerne. En af de rigeste i antal 
arter er "Jardim José do Canto", beplantet fra 1845, af José do Canto (1820-1898), et medlem af Azorernes landadel. 
Det dækker omkring seks hektar i hjertet af Ponta Delgada. De fleste af spurvefuglene kan ses her. 
 
Aftentur til Marinaen i Ponta Delgada Havn 17:50 – 18:30 (Kun Leon) 
 
Jeg tog et hurtigt smut ned til marinaen for at finde vejen til en evt. morgentur for holdet. Det blev til obs af Gulbenet 
Sølvmåge (Atlantis racen) i havnen, flest ungfugle. En mulig Rosenterne dukkede op samt 3 Fjordterner. 
 
Dagens samlede observationer 
 
Musvåge (Azorerne) 1 
Middelhavssølvmåge (Atlantis) 52 
Rosenterne 1? 
Fjordterne 3 
Klippedue 5 
Ringdue (Azorer) 10 
Rødhals 15 
Solsort (Azorer) 6 
Munk 10 

Stær 6 
Gråspurv 15 
Bogfinke (Azorer) 1 
Kanariefugl 3 
Grønirisk 8 
Stillits 6 
Helena Astrild 1 

 
Ponta Delgada Havn 30.09.2010 (Atlantisk Gulbenet Sølvmåge og Fjordterne) – Foto’s Leon Berthou
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Fredag 1. oktober 2010  
 
Ekskursion til Tronquiera (Azorer dompap området) og Furnas 09:00 – 18:00 
 
På vej gennem kystbyen Povoacao spottede vi en skarv sp. i en rivende bæk tæt på havet. Her lå desuden en del 
tamænder der lignede krydsninger(hybrider) mellem Sortbrun And and Gråand samt en del Moskusænder der også så 
hybridiserede ud. Endvidere en del Gulbenet Sølvmåge (Larus michahellis atlantis) (den mest almindelige måge 
omkring Azorerne over 99% af de måger vi så) samt Fjordterner i massevis. 
 
Kort stop ved Kratersøen ved Furnas 10:30-11:00 
 
Efter ca 1,5 times kørsel på vejen til Tronquiera stoppede vi ½ times tid ved kratersøen nær Furnas. 
Dette gav bl.a Silkehejre 3, Fiskehejre 10, Gråand 6, Blishøne 14,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Furnas Kratersø 01.10.2010 – Foto’s: Leon Berthou og Jørgen Jørgensen 
 
 
Tronquiera (Azorer dompap området) 11:30 – 16:00 
 
Ca 11:30 ankom vi til det område i den vestlige ende af Sao Miguel hvor de sidste rester af den endemiske Azorer 
Dompap (Priolo på portugisisk) findes. Man regner med at der er ca. 800 individer tilbage i verden fordelt i dette lille 
område af øen Sao Miguel.  
 
Vi travede 3-4 km ad en grusvej i skovområdet. Undervejs hørte vi dompap flere gange.. Ikke alle var heldige at se 
dem. De fleste fik hørt et par stykker under traveturen i dette meget smukke bjergområde.   
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(Vi vendte med succes tilbage den sidste dag og havde 2-3 stykker meget fint lige ved minibussen – til alment skue og 
fotografering.) 
 
Udover at høre og se Azorer dompap havde vi også fine iagttagelser af andre lokale arter og racer så som Kanaríefugl, 
Sao Miguel fuglekonge, Azorer Musvåge, Klippedue, Azorer Ringdue, Rødhals, Solsort, Munk, Azorer Bjergvipstjert, 
Stær, Gråspurv, Bogfinke, Grønirisk, Stillits. Endvidere Hættemåge 3 stk. overflyvende. 
 
Dagens samlede observationer 
 
Silkehejre 3 
Fiskehejre 10 
Gråand 6 
Skarv sp. 1 
Musvåge (Azorerne) 36 
Blishøne 14 
Hættemåge 3 
Middelhavssølvmåge (Atlantis) 15 
Fjordterne 26 
Klippedue 30 
Ringdue (Azorer) 3 
Bjergvipstjert (Azorer) 20 

Rødhals 3 
 
Solsort (Azorer) 20 
Munk 6 
São Miguel-fuglekonge 15 
Stær 150 
Gråspurv 50 
Bogfinke (Azorer) 10 
Kanariefugl 4 
Grønirisk 3 
Stillits 10 
Azorer dompap 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tronquiera området 01.10.2010 – Foto’s Leon Berthou og Jørgen Jørgensen 
Øverst til venstre Azorer Bogfinke – nederst til højre Azorer Dompap. 
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Lørdag 2. oktober 2010  
 
Ekskursion til den nordvestlige ende af Sao Miguel ved Mosteiros samt Sete Cidades også kaldet tvillingesøerne efter 
en gammel legende. Søerne hedder Lagoa Azul og Lagoa Verde. 
 
Mosteiros 07:20 – 10:40 og igen 12:30-14:00 
 
Vi ankom til Mosteiros ved solopgang og startede med lidt havobs da Mosteiros er et godt sted til både havobs og 
rastende vadefugle og havfugle på lavaklipperne lige under pynten. Vi havde da også en del Kuhl’s Skråpe (jævn 
strøm = oo mange) men ingen af de andre havfuglearter man normalt ser tidligere på året.  Vi fortsatte efter en times 
tid lidt langs kysten til fods og blev et par timer rundt her. Det gav os lidt vadefugle og terner, Småspove 4, Stenvender 
16, Splitterne 3, Islandsk ryle 1, Fjordterne ca 200 (mange ungfugle). 
 
Her mødte vi et medlem af ’Birding Azores’ gruppen Gerbrand Michielsen, der gav os tip om Tyknæbbet Lappedykker 
og Plettet Mudderklire ved Tvillingesøerne. 
 
Vi havde også planlagt at besøge Sete Cidades (tvillingesøerne) men grundet kraftig tåge måtte vi vente til det klarede 
op inden vi kørte derop. Kl 11:00 havde vi chancen og kørte op men det var kun delvis klart dog heldigvis over selve 
søen. Vi nåede at spotte en Tyknæbbet lappedykker, Grønbenet rørhøne 4, Fiskehejre 1, de fleste lokale småfugle. 
Tørvejret varede kun til 12:30 hvor det begyndte at styrt regne så vi søgte tilbage til Mosteiros igen.  Kl. 14:00 tog vi 
tilbage igen til søerne ved dæmningen der skiller de to søer, det var stadig tåget og regn til kl. 15:30. Det klarede 
efterhånden lidt mere op så vi kunne lede efter den Plettede Mudderklire der skulle være i grønt område ned til kanten 
af Lago Azul. Og vi fandt den. I samme område havde vi en flok Helena Astrild på 15 fugle (der er undslupne, 
forvildede fugle). 
 
Dagens samlede observationer 
 
Tyknæbbet lappedykker 1 
Kuhls skråpe (Azorerne) oo 
Fiskehejre 1 
Gråand 1 
Musvåge (Azorer) 16 
Grønbenet rørhøne 4 
Blishøne 6 
Islandsk ryle 1 
Småspove 4 
Plettet mudderklire 1 
Stenvender 16 
Middelhavssølvmåge (Atlantis) 300 
Splitterne 3 
Fjordterne 200 
Klippedue 40 

Ringdue (Azorer) 4 
Bjergvipstjert (Azorer) 15 
Rødhals 15 
Solsort (Azorer) 15 
Munk 3 
São Miguel-fuglekonge 1 
Stær x 
Gråspurv x 
Bogfinke (Azorer) 2 
Kanariefugl 30 
Grønirisk 3 
Stillits 15 
Helena Astrild 15 

 Plettet Mudderklire / Lagoa Azul 02.10.2010 - Foto: Leon Berthou                 Islandsk Ryle / Mosteiros 02.10.2010 - Foto: Leon Berthou 
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Søndag 3. oktober 2010  
 
Ekskursion til Havnen i Ponta Delgada mens vi venter på at komme af sted til Faial om eftermiddagen. 
 
Sao Miguel / Ponta Delgada / Havnen 09:00 – 13:00 samt Horta havn 18:00-19:00 
 
Vi startede og brugte hele formiddagen på havnekanten for at kigge efter terner, måger og vadefugle – sluttede af med 
frokost inden vi returnerede til hotellet og afgang til lufthavnen.   
Vi var netop nået ned til havnemolen og nød en dejlig stille solskinsmorgen da Leon fik øje på en lille mørk moseterne 
der fourargerede rundt i havnebassinet. Det lykkedes at tage et par billeder at fuglen en ung Sortterne af den 
amerikanske race Surinamemsis. Fuglen blev øjeblikkeligt meldt til Birding Azores der svarede tak tilbage med det 
samme. Så vidt vides var det første gang på Sao Miguel at denne art er set og 8.gang på Azorerne, jvnf 
http://www.birdingazores.com/index.php?page=rarebir dref&id=682#NotFirst   
Fuglen blev meldt flere gange siden under ’Recent sightings 2010’ på Birding Azores’ hjemmeside der hele tiden 
opdateres når feltfolk sender sms’er ind med iagttagelser. Det lykkedes også et par stykker af os at se 2 Rosenterner 
mellem de mange Fjordterner. Derudover var vi heldige at se en Stor Kobbersneppe flyve hen over os mens vi stod på 
havnen. 
 

Foto: Leon Berthou                                                         Foto: Jørgen Jørgensen 
Sortterne 1K   (American race surinamensis) Sao Miguel – Ponta Delgada havn  / 03.10.2010       
 
 
Resten af dagen gik med at rejse og et kort besøg i Horta havn om aftenen på Faial for at finde det sted vi næste 
morgen skulle sejle ud fra på turens havfugle-,,hval- og delfin-heldagstur. 
 
Dagens samlede observationer 
 
Musvåge (Azorer) 1 
Stor kobbersneppe 1 
Småspove 1  (Horta havn på Faial) 
Stenvender 4 
Middelhavssølvmåge (Atlantis) 60 
Rosenterne 2 
Fjordterne 90 
Sortterne (Amerikansk race) 1 (1k) 
Klippedue 10 
Ringdue (Azorer) 2 

Bjergvipstjert (Azorer) 3 
Rødhals 2 
Solsort (Azorer) 1 
Munk 1 
Stær 15 
Gråspurv 15 
Bogfinke (Azorer) 1 
Kanariefugl 5 
Stillits 3
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Mandag 4. oktober 2010  
 
Heldags sejltur via Pico’s sydside og ud mod Azorer bankerne 09:15-14:30 
 
Vi mødte i havnen i Horta til aftalt tid, fik udleveret regntæt tøj og redningsveste og gik forventningsfulde ombord på 
Sodiac gummibåden med fotoudstyret pakket ind i vandtætte poser og tasker. Vi skulle ud i 4-5 timer på åbent hav i 
retning af Azorer fiskbankerne – for at finde havfugle. På vejen ud langs Pico’s sydkyst var der rapporteret enkelte 
Kaskelothvaler med unger samt en del delfiner. Vi var heldige at der var andre både i nærheden der så ud til at have 
spottet noget. Vi havde den lokale ornitholog Justin Hart fra ’CW Azores’ med os som var dygtig til at spotte hvaler og 
delfiner i vandet. Vi så et par Kaskelot hvaler pruste og dykke med halen i vejret. Herligt ! Endvidere var vi heldige med 
store flokke af Bottlenosed og Plettet Delfin meget tæt på båden. Op til 200 delfiner i flok omkring båden. Fantastisk !.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaskelothvaler og delfiner under sejltur 04.10.2010 fra Horta mod Azorer bankerne. Foto’s: Jørgen Jørgensen 

 
Undervejs og under hele sejlturen der næsten nåede Azorerbankerne havde vi flere små og større flokke af Kuhl’s 
Skråpe. Desværre var de andre havfugle så som Storskråpe, Lille Skråpe, Bulwer’s Petrel, Wilsons Stormsvale, Kjover 
mm trukket væk fra området. Vi var måske også lidt sent på den på året. Der var mange Fjordterne omkring båden og 
en enkelt var ved at lande på hovedet af os. 
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Kuhl’s Skråper under sejltur 04.10.2010 fra Horta mod Azorer bankerne. Foto’s: Leon Berthou 

 
Dagens samlede observationer 
 
Kuhls skråpe (Azorerne) 500 
Musvåge (Azorer) 1 
Sildemåge 1 
Middelhavssølvmåge (Atlantis) x 
Fjordterne x 
Klippedue x 
Ringdue (Azorer) x 
Bjergvipstjert (Azorer) 4 

Rødhals 2 
Solsort (Azorer) 10 
Munk 4 
Stær x 
Gråspurv x 
Kanariefugl x 
 
Gin&Tonic på Peter’s Cafe i Horta 4 

 
Flyvefisk sp. 1 
Kaskelothval 3 
Common Bottlenosed Dolphin 150 
Atlantic Spotted Dolphin 200 
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Tirsdag 5. oktober 2010  
 
Ekskursion til Pico og specielt Lajes de Pico  09:00 – 17:00 
 
Vi gik i samlet flok til Horta havn for at tage den lokale færge til Magdalena havn på Pico hvor vi skulle videre på en 
heldags tur med minibus.  Det regnede og blæste kraftigt så vi fik ikke mulighed for at obse fra færgen. Da vi lagde til i 
Magdalena havn hoppede der en Sandløber rundt på molen.  Dagens hovedlokalitet var Lajes do Pico et fremragende 
sted at finde vadefugle, ænder, hejrer, mm. Undervejs lavede vi et par småstop dog uden større held. Vi ankom til 
Lajes do Pico kl 11:15 og blev i området til 14:50. 
 
Vi var ca 3,5 time i Lajes Do Pico området og havde nogen fine observationer af vadefugle, bl.a Strandhjejle 2, 
Hvidrygget ryle 2-3, Småspove 3, Hvidklire 3,Mudderklire 1, Stenvender 14. Derudover Fiskehejre 4, Silkehejre 6 og 
Rosenterne 2 og mange Fjordterner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lajes Do Pico 05.10.2010 – Foto: Leon Berthou 
 
 
Herefter fortsatte vi over til den anden side af Pico til havnebyen Sao Roque do Pico.  
Undervejs over lavede vi et kort stop ved en af søerne (Lagoa do Caiado) på højderyggen. Der var imidlertid alt for 
tåget til at se andet end kanten af søen.  
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Sao Rogue do Pico 05.10.2010 – Foto: Leon Berthou 

 
Efter ca. 1 times besøg i Sao Rogue do Pico fortsatte vi tilbage til Magdalena og sejlede hjem til Faial og Horta efter en 
times kaffepause i havnen i vente på færgen.  Det var blevet noget bedre vejr så det var muligt at få nogle fine obs af 
Kuhl’s Skråper langs færgen over. Færgeturen tager ca. 20 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagens samlede observationer 
 
Kuhls skråpe (Azorerne) 150 
Silkehejre 6 
Fiskehejre 4 
Gråand 5 
Musvåge (Azorer) 3 
Strandhjejle 2 
Sandløber 1 
Hvidrygget ryle 2-3 
Småspove 3 
Hvidklire 3 
Mudderklire 1 
Stenvender 14 
Middelhavssølvmåge (Atlantis) x 
Rosenterne 2 

Fjordterne x 
Klippedue x 
Ringdue (Azorer) x 
Bjergvipstjert (Azorer) x 
Rødhals 2 
Solsort (Azorer) 6 
Munk 2 
Stær x 
Gråspurv x 
Bogfinke (Azorer) x 
Kanariefugl x 
Stillits x 
Alexander parakit 1 
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Onsdag 6. oktober 2010  
 
Dagen gik med at rejse fra Horta (Faial) til Flores Europas vestligste ø.  
 
Flores (og den lille ø Corvo i nærheden) er efterhånden kendt som eet af de bedste steder at finde Amerikanske trækfugle på afveje 
om efteråret. Da vi rejste midt på dagen var der ikke tid til egentlige længere ture i omegnen, kun et kort tur omkring hotel Horta 
samt en eftermiddagstur omkring hotellet på Flores. Vores hotel lå lige ned til østkysten af Flores i Santa Cruz og de fleste havde 
terassen vendt lige ud mod Atlanterhavet i læ for den kraftige vestenvind. Vi kunne nyde de mange Kuhl’s Skråper der i en stadig 
jævn strøm trak forbi ret tæt på kysten hele tiden. Endvidere lidt Stenvendere på lava klipperne ned foran samt de mange Atlantiske 
gulbenede sølvmåger der hele fløj tæt forbi langs kysten. De ’sædvanlige’ småfugle var rigt representeret  i Horta og på Flores. 
 
Dagens samlede observationer 
 
Kuhls skråpe (Azorerne) oo 
Musvåge (Azorer) 2 
Stenvender 5 
Middelhavssølvmåge (Atlantis) x 
Fjordterne x 
Klippedue x 
Ringdue (Azorer) x 
Bjergvipstjert (Azorer) x 
Rødhals 3 

Solsort (Azorer) x 
Munk 4 
Stær x 
Gråspurv x 
Bogfinke (Azorer) 4 
Kanariefugl 20 
Stillits 3 
Alexander parakit 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Havudsigt fra hotel Ocidental Flores 06.10.2010 – Foto: Jørgen Jørgensen 
 
 
Torsdag 7. oktober 2010  
 
Dag 1 på Flores gik til Faja Grande på øens vestside.  
 
Flores er en lille ø hvor det er nemt og hurtigt at komme rundt. På vej til Faja Grande kørte vi over øens top og 
oplevede et noget køligere og barskere klima end nede ved kysten hvilket naturligvis har indflydelse på flora og fauna. 
Vinden havde endvidere taget til fra vest og lå på hele 22-28 m/sec i vindstødende. Vi stoppede kort ved et par 
Kratersøer på vejen over og nød den flotte og barske natur. Vi havde ingen held med fugle i søerne. Da vi nåede over 
til vestsiden nød vi udsigten og den meget kraftige vind inden vi kørte ned til kysten ved Faja Grande. Vi kunne 
ligefrem se hvordan den kraftige vind blæste vandet fra de mange vandfald tilbage hvor de kom fra opad 
klippevæggen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraftig vind fra vest pressede vandet op igen – Faja Grande Flores 07.10.2010 – Foto: Leon Berthou
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Vi fortsatte nedad mod kystregionen og besøgte først et lille stykke strandeng nær vandet. Vi havde håbet på nogen 
spændende vadere men måtte ’nøjes med’ en flok Stenvender på 8 stk. samt en Mudderklire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stenvendere nær kysten ved Feja Grande, Flores 07.10.2010 – Foto: Leon Berthou 
 
Vi fortsatte med at udforske området ved kysten og kratluskede et par steder i landsbyen og markerne bagved. Vi fik et 
tip om et par ’amerikanere’ og delte os i 2 hold for have større chance for at finde noget spændende. Nogle af os var 
heldige at høre en Gray Catbird (den lever meget skjult men har en meget karakteristisk mjavende kald fra under-
skoven). Derudover var en enkelt af vore deltagere heldige at se et glimt af en Tennessee Warbler sammen med et par 
folk fra ’Birding Azores’ der havde opdaget fuglen lidt før vi kom.  Vi afsluttede dagen med et besøg i fugleskjulet ved 
Lagoa Branca. Vi spiste en sen picnic lunch her. Desværre var der rent undtagelsesvis ingen fugle på besøg ved dette 
normalt fremragende sted. Alt levende så ud til at være blæst væk.  Det var endvidere koldt, vådt og meget blæsende 
at trave frem og tilbage til skjulet. 
 
Dagens samlede observationer 
 
Kuhls skråpe (Azorerne) oo 
Musvåge (Azorer) 1 
Mudderklire 1 
Stenvender 8 
Middelhavssølvmåge (Atlantis) x 
Fjordterne x 
Klippedue x 
Ringdue (Azorer) x 
Bjergvipstjert (Azorer) x 

Rødhals x 
Solsort (Azorer) x 
Gray Catbird 1hørt 
Munk x 
Tennessee Warbler 1 
Stær x 
Gråspurv x 
Bogfinke (Azorer) x 
Kanariefugl x 

 
 
 
Fredag 8. oktober 2010  
 
Dag 2 på Flores var ikke en hel dag da de oprindelige planer var at blive sat af i lufthavnen umiddelbart i forlængelse af 
dagens udflugt for at flyve videre til øen Terceira.  
Vi kørte lidt rundt for at se nye steder på toppen af øen samt i Faja Grande området. 
Vi stoppede ved flere af kratersøerne, ved en mark med en stor flok måger, ved en fyrreskov inde på øen, alt sammen 
for at finde fugle i forskellige biotoper. Vi var heldige at se Mudderklire og Strandhjejle ved én af kratersøerne samt 
Sildemåge sammen med en flok Gulbenede sølvmåger på en mark. Vi vandrede en tur op til der hvor de mange 
vandfald kommer ned til en lille sø, hvor der ofte ses forskellige spændende fugle. Stedet hedder Poco da Alagoinha 
og ligger ca 800m via opadgående vandring på et udtørret vandløb (stenet). Et meget smukt sted med en masse flotte 
vandfald og en meget smuk sø. Vi havde en enkelt Grønbenet Rørhøne her samt Bjergvipstjert 8. Da vi kom tilbage til 
hotellet for at hente vores bagage der stod klar til vor videre rejse med fly var al flyvning til og fra Flores aflyst pga af 
storm og tåge. Hotellet ligger 5 min fra lufthavnen. Vi fik lov at blive på hotellet og vores værelser. Vi nåede en lille 
eftermiddagstur til lufthavnen da der var meldt Gulnæbbet Gøg og Amerikansk Hjejle 2. Gøgen fandt vi desværre ikke 
og de 2 hjejler var i mellemtiden blevet ’reduceret’ til Strandhjejler. 
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Dagens samlede observationer 
 
Kuhls skråpe (Azorerne) oo 
Fiskehejre 1 
Grønbenet rørhøne 1 
Strandhjejle 3 
Småspove 2 
Mudderklire 1 
Sildemåge 2 
Middelhavssølvmåge (Atlantis) x 
Klippedue x 
Ringdue (Azorer) x 

Bjergvipstjert (Azorer) x 
Rødhals x 
Solsort (Azorer) x 
Munk x 
Azorer-fuglekonge 8 
Stær x 
Gråspurv x 
Bogfinke (Azorer) x 
Kanariefugl x 
Stillits x 

 
 
Lørdag 9. oktober 2010  
 
Håbet om at komme af sted i dag endte med endnu en dag på Flores og heldagsregn. Det var oprindelig turens fridag.  
 
Dagens samlede observationer 
 
Kuhls skråpe (Azorerne) oo 
Strandhjejle 2 
Stenvender x 
Middelhavssølvmåge (Atlantis) x 
Klippedue x 
Bjergvipstjert (Azorer) x 

Solsort (Azorer) x 
Munk x 
Stær x 
Gråspurv x 
Bogfinke (Azorer) x 
Kanariefugl x 

 
 
Søndag 10. oktober 2010  
 
Håbet om at komme af sted i dag endte med endnu en dag på Flores. Da vi skulle stå standby indtil alt var aflyst kunne 
vi kun tage på en improviseret tur om eftermiddagen. Det lykkedes Nuno at arrangere biltransport til en eftermiddagstur 
til Ponta Delgada som ligger på Flores nordspids, hvor der ofte ses amerikanske trækfugle. Vi var 6 fra gruppen der tog 
med og vi havde en meget fin eftermiddag, der ikke mindst skyldes at vi mødte andre fuglefolk i området der viste os 
en American Redstart hun. Vi fandt selv en lille flok Hvidrygget Ryle på 4 fugle samt Hvidklire og Småspove. Vi mødte 
de andre igen og havde sammen en ung Vandrefalk (Europæisk) og en Snespurv. Fin eftermiddag. Udover det vi så 
var der samme dag blevet set Prærieløber og Gulnæbbet Gøg. Imponerende sted! 
 
Dagens samlede observationer 
 
Kuhls skråpe (Azorerne) oo 
Vandrefalk 1juv 
Hvidrygget ryle 4 
Småspove 2 
Hvidklire 2 
Stenvender 10 
Middelhavssølvmåge (Atlantis) x 
Klippedue x 
Bjergvipstjert (Azorer) x 
Rødhals 1 

Solsort (Azorer) x 
American Redstart 1hun 
Munk x 
Azorer-fuglekonge x 
Stær x 
Gråspurv x 
Bogfinke (Azorer) x 
Kanariefugl x 
Stillits x 
Snespurv 1 

 
 
Mandag 11. oktober 2010  
 
Håbet om at komme af sted i dag endte med endnu en dag på Flores. Og da vi endnu en gang skulle stå standby indtil 
alt var aflyst kunne vi kun tage på improviseret tur om eftermiddagen. Det lykkedes igen at arrangere biltransport til en 
eftermiddagstur og denne gang til havnebyen Lajes de Flores. Udover at skaffe transport fik vi også en lokal ornitolog 
med, (som i øvrigt er én af sønnerne fra hotellet). Hele gruppen deltog denne gang og vi havde en fin eftermiddag, der 
ikke mindst skyldes lokalguiden. Han vidste hvor vi kunne finde Sortbrun And og Halsbåndstroldand nemlig i Lagoa 
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Seca én af de gode kratersøer på øen. I Lajes havn havde vi en stor flok Stenvendere på 21 samt en enkelt Sandløber 
på havnemolen. På vej tilbage stoppede vi med udsigt ud over Lagao Branca (den med fugleskjulet) fra et udsigtspunkt 
og havde 1-2 hejrer i et meget kraftigt og hundekoldt stormvejr. Den ene hejre blev bestemt til Fiskehejre og den anden 
til Great Blue Heron. På grund af de to hejrer ikke blev af alle og sammen og de ringe observationsforhold har vi kun 
medtaget Fiskehejre i rapporten. Dagen efter blev der rapporteret Great Blue Heron fra samme sted. Så? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lajes de Flores / Lagoa Seca / Lagoa Branca /  Flores / 11.10.2010 – Foto: Jørgen Jørgensen  
 
Dagens samlede observationer 
 
Kuhls skråpe (Azorerne) oo 
Fiskehejre 1 
Sortbrun And 2 
Halsbåndstroldand 1 
Sandløber 1 
Stenvender 21 
Middelhavssølvmåge (Atlantis) x 
Fjordterne 3 
Klippedue x 

Bjergvipstjert (Azorer) x 
Solsort (Azorer) x 
Munk x 
Azorer-fuglekonge x 
Stær x 
Gråspurv x 
Bogfinke (Azorer) x 
Kanariefugl x 
Stillits x 

 
 
Tirsdag 12. oktober 2010  
 
Rejsedag fra morgen til aften Flores-Horta-Ponta Delgada (Sao Miguel) 
 
Dagens samlede observationer Flores morgen + Horta lufthavn 
 
Kuhls skråpe (Azorerne) oo 
Musvåge (Azorer) 3 
Middelhavssølvmåge (Atlantis) x 
Klippedue x 

Ringdue (Azorer) x 
Bjergvipstjert (Azorer) x 
Solsort (Azorer) x 
Munk x 
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Stær x 
Gråspurv x 

Bogfinke (Azorer) x 
Kanariefugl x 

 
 
Onsdag 13. oktober 2010  
 
Ekskursion til Tronquiera (Azorer dompap området) og Furnas 09:00 – 18:00 - Turens sidste dag. 
 
Vi fulgte samme rute som 01.10.2010 og stoppede denne gang et par steder i Ponta Delgada havn hvor bl.a Sortterne 
var blevet obset igen af andre. Vi så ingen Sortterne men til gengæld en en Hvidrygget Ryle i et andet område lidt nord 
for havnen.  
 
Vi stoppede kort ved kratersøen nær Furnas hvor vi igen så Silkehejre og Fiskehejre samt Blishøne. Det regnede en 
del så vi var lidt slukørede da kom til Tronqiera området for at lede efter Azorer Dompap. Vi stoppede der hvor Leon 
havde været heldig på tur 1 at se3-4 fine fugle. Efter 10 min stod et par stykker ud iført regntøj (Leon og Elisabet) 
Pludelig råbte Elisabet ”se” og lige bag minibussen sad der 2 Dompap meget fin på 3-5 m afstand til almen beskuelse 
og fotografering. Turen hertil var ”reddet” og vi fik en god afslutning på en oplevelsesrig tur. Dagen sluttede med en 
festmiddag på havnen arrangeret af Bravo Tours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azorer Dompap – Foto: Leon Berthou 

 
Dagens samlede observationer 
 
Silkehejre 1 
Fiskehejre 3 
Musvåge (Azorer) 10 
Blishøne 18 
Strandhejle 1  
Hvidrygget ryle 1 
Stenvender 6 
Hættemåge 2 
Middelhavssølvmåge (Atlantis) x 
Fjordterne x 
Klippedue x 
Bjergvipstjert (Azorer) x 
Solsort (Azorer) x 
São Miguel-fuglekonge 5 
Stær x 
Gråspurv x 
Bogfinke (Azorer) x 
Kanariefugl x 
Stillits x 
Azorer dompap 8 



 

Fugleobs / Azorerne 30. september - 14. oktober 2010 
   SEP OKT ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------  

  Dansk  Latin 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total 

1 Tyknæbbet lappedykker Podilymbus podiceps     1                         

2 Kuhls skråpe (Azorerne) Calonectris diomedea borealis     oo   500 150 oo oo oo oo oo oo oo     

3 Silkehejre Egretta garzetta   3       6               1   

4 Fiskehejre Ardea cinerea   10 1     4     1     1   3   

5 Gråand Anas platyrhynchos   6 1     5                   

6 Sortbrun And Anas rubripes                       2       

7 Halsbåndstroldand Aythya collaris                       1       

8 Skarv sp. Phalacrocorax sp.   1                           

9 Musvåge (Azorerne) Buteo buteo rothschildi 1 36 16 1 1 3 2 1         3 10   

10 Vandrefalk Falco peregrinus                     1juv         

11 Grønbenet rørhøne Gallinula chloropus     4           1             

12 Blishøne Fulica atra   14 6                     18   

13 Strandhjejle Pluvialis squatarola           2     3 2       1   

14 Islandsk ryle Calidris canutus     1                         

15 Sandløber Calidris alba           1           1       

16 Hvidrygget ryle Calidris fuscicollis          2-3         4     1   

17 Stor kobbersneppe Limosa limosa       1                       

18 Småspove Numenius p. phaeopus     4 1   3     2   2         

19 Hvidklire Tringa nebularia           3         2         

20 Mudderklire Actitis hypoleucos           1   1 1             

21 Plettet mudderklire Actitis macularius     1                         

22 Stenvender Arenaria interpres     16 4   14 5 8   x 10 21   6   

23 Hættemåge Larus ridibundus   3                       2   

24 Sildemåge Larus fuscus         1       2             

25 Middelhavssølvmåge (Azorer) Larus michahellis atlantis 52 15 300 60 x x x x x x x x x x   

26 Splitterne Sterna sandvicensis     3                         

27 Rosenterne Sterna dougallii 1?     2   2                   

28 Fjordterne Sterna Hirundo 3 26 200 90 x x x x       3   x   

29 Sortterne  (amerikansk race) Chlidonias niger surinamensis       1(1k)                       

30 Klippedue Columba livia 5 30 40 10 x x x x x x x x x x   

31 Ringdue (Azorer) Columba palumbus azorica 10 3 4 2 x x x x x       x     

32 Bjergvipstjert (Azorer) Motacilla cinerea patriciae   20 15 3 4 x x x x x x x x x   

33 Rødhals Erithacus rubecula 15 3 15 2 2 2 3 x x   1         

34 Solsort (Azorer) Turdus merula azorensis 6 20 15 1 10 6 x x x x x x x x   

35 Gray Catbird Dumatella Carolinensis               1hørt               

36 American Redstart Setophaga ruticilla                     1hun         

37 Munk  Sylvia atricapilla gularis 10 6 3 1 4 2 4 x x x x x x     

38 Tennessee Warbler Vermivora peregrina                1               

39 São Miguel-fuglekonge Regulus regulus azoricus   15 1                     5   

 Azorer-fuglekonge – regulus inermis                 8   x x       

 40 Stær Sturnus vulgaris granti 6 150 x 15 x x x x x x x x x x   

41 Gråspurv Passer domesticus 15 50 x 15 x x x x x x x x x x   

42 Bogfinke (Azorer) Fringilla coelebs moreletti 1 10 2 1   x 4 x x x x x x x   

43 Kanariefugl Serinus canaria 3 4 30 5 x x 20 x x x x x x x   

44 Grønirisk Carduelis chloris aurantiiventris 8 3 3                         

45 Stillits Carduelis carduelis parva 6 10 15 3   x 3   x   x x   x   

46 Azorer dompap Pyrrhula pyrrhula murina   6                       8   

47 Snespurv Plectrophenax nivalis                     1         

48 Alexander parakit Psittacula krameri           1 1                 

49 Helena Astrild Estrilda astrild 1   15                         
 Flagermus sp.                                 

 Kaskelothval Physeter macrochephalus         3                     

 Common Bottlenosed Dolphin Tursiops truncatus         150                     

 Atlantic Spotted Dolphin Stenella frontalis         200                     

 Flyvefisk sp. Exocoetidae sp.         1                     
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