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Forord 

DOF Travel arrangerede for anden gang tur til Madeira, denne gang i perioden 23. til 30. august 
2015 med 11 deltagere og en leder. Turen blev gennemført med fly, en minibus, en bil og en båd, 
og med hotelophold i Machico hele ugen. 

DOF Travel havde booket flyrejsen gennem Svante Rejser, som også havde sørget for bilerne hos 
Europcar og Hotel White Waters. Natturen og sejlturene var arrangeret i samarbejde med Madeira 
Wind Birds. 

Turen var vellykket og fyldt med store oplevelser fra de fantastiske landskaber, planter, havpatte-
dyr og fugle vi så. Om højdepunkterne var madeiradue i skoven, skråper i hval blåst, madeirapetrel 
om natten eller noget helt andet, er selvfølgelig op til den enkelte.  

Vejret var varmere end normalt for Madeira med temperaturer op til 30° C, masser af sol og noget 
usædvanlig, stort set igen vind.  

Deltagere: 
Anna-Lis D. Martinussen, Jørgen Giskehaug, Orla Jacobsen, Vagn Kjerulf Jensen, Anders Dam Pe-
dersen, Bjarne Rud Jensen, Christian Glahder, Bent Nielsen, Jette Volf, Arne Volf (chauffør) og Ma-
rianne Rasmussen. 
 
Ledere: Morten Rasmussen; takker alle deltagere for en god og hyggelig tur med masser af aktivi-
tet og herlig stemning. 

 

 

  



 

DOF Travel Madeira 2015   3 

Tur oversigt: 
Dag 1 (23/08) Fly fra København via Lisabon til Funchal, Madeira. Om eftermiddagen var der havobs fra Machico havn 
og aftentur til Parque Natural Pico do Areeiro. 
Dag 2 (24/08) Machico - Funchal havn - sejltur 
Dag 3 (25/08) Machico - Lugar de Baixo, Ponta Do Sol - sejltur 
Dag 4 (26/08) Machico - Ribeiro Frio - Porto da Cruz - Sao 
Laurenco 
Dag 5 (27/08) Machico kanal - Lugar de Baixo - Calheta - sejl-
tur 
Dag 6 (28/08) Machico - Porto Moniz - Ponta do Pargo fyr 
Dag 7 (29/08) Machico - Rabaçal levada - Funchal havn  
Dag 8 (30/08) Machico - Funchal - Lisabon - København 

 
 
 
 
 
 
 
Vores rute rundt på øen: 

 
 

Tekst: Morten Rasmussen, Fotos: Arne Volf, Christian Glahder og Morten Rasmussen 
Kort fra sejlture: Vagn Kjerulf Jensen 

Noter: Arne, Christian, Orla og Morten – tak for hjælpen! 
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Søndag 23/08, København – Lisabon – Madeira – Machico - Pico do Areeiro 

Vejr (Machico): N 3 m/s, 20-22 C, 6/8, delvis skyfri himmel  

Vi mødtes alle i Kastrup kl 5:30 - det var godt at vi havde god tid for der var lang kø til de nye scan-
nere i security. Vi kom næsten af sted til tiden og de to timer i Lisabon gik hurtigt, inden vi skulle 
videre med flyet til Madeira, en fin lille Focker 100. 

I Funchal airport fik vi pænt hurtigt bilerne udleveret - der var heller ikke andre end os... 

De 5 km til hotellet gik også hurtigt, så vi var på Withe 
Waters Hotel i Machico ved 15-tiden. Det havde allerede 
været en lang dag for de fleste, men den sluttede ikke 
her. Vi gik en tur til havnen ved 16-tiden og fik de første 
skråper i bogen foruden nogle stenvendere, adskillige 
middelhavssølvmåger - i alle aldre - af racen atlantis, og 
så var der også godt med fjordterner. 

 

Kl. 21 kom Catarina Fagundes fra Madeira Wind Birds og hentede os ved hotellet, vi skulle på af-
tentur ud i bjergene for se og høre madeirapetrel komme til overnatning. På vej til Pico do Areeiro 
lå skyerne tæt og lavt over bjergene, og nogle af de steder vi kørte var der under 20 m sigt og me-
get fugt i luften. 

 

Vel fremme ved Pico do Areeiro (fotos her over), var det på en måde skyfrit – vi var over skyerne 
som lå tæt i dalene. Ved den store radarstation begyndte vi den lidt udfordrende gåtur på stenbe-
lagte stier med trapper mv. Efter lidt over 30 minutters vandring i næsten mørke, flere havde dog 
lygte med, satte vi os til at vente i passet hvor stien sluttede. Selv om det blæste en del i passet og 
skyerne fyldte dalen have vi fint udsyn da vi var over skyerne og månen lyste godt op selvom den 
kun var halv fuld. 

Efter en lille times venten hørte vi den første madeirapetrel og siden kom de til syne i et kort glimt. 
Efterfølgende begyndte de at give mere lyd fra sig og nogle flere kom meget tæt på os. En stor-
slået oplevelse. 
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Vel hjemme ved hotellet lidt over midnat var det på hovedet i seng, mange af os havde jo været i 
gang i mere end 20 timer. 

Mandag 24/08, Machico - Funchal havn – sejltur fra Machico 

Vejr: NØ 2m/s, 20-26 C, 0/8 

Vi skulle have haft sovet længe, men i stedet valgte vi at 
køre til Funchal havn (foto til højre) for at lede efter ro-
senterne, men der var ikke meget andet end sølvmåger 
og fjordterner i havnen.  

Vi kørte tilbage til hotellet ved 12-tiden så vi kunne nå at 
få hvilet lidt og få et godt måltid inden vi skulle de mange 
timer på havet. 

Vi gik i samlet trop til havnen lidt i tre, Hugo Romano og Catarina fra Madeira Wind Birds tog i mod 
os ved båden. Alle mand blev iført redningsvest og så var der ellers afgang med Oceanodroma ud 
af haven (foto her under) og så fuld gas rundt om Ilhéu do Farol og videre nordpå. Dønningerne så 
ikke ud af så meget fra land, men vi blev klogere. 
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Vel fremme ved bestemmelsesstedet, efter halvanden 
times sejllads (se kort), blev der smidt chum ud og vi 
drev for vind og bølger, selv om det ikke så ud af så 
meget; men der var nok 3-4m fra top til bund af døn-
ningerne. Her lå vi så og gyngede og rullede imens der 
blev set på storskråpe (30), atlantisk skråpe (+100) 
(foyto til højre), spidshalet skråpe (20) (foto til ven-
stre), cap verdel petrel (3), wilsons stormsvale (2) og en 
enkelt stor stormsvale. En times tid før planlagt afgang 
havde de fleste af os fået nok af at blive vugget, så vi 
overtalte guiderne til at begynde at sejle tilbage. Efter 
en halvtimes sejlads fik vi øje på en masse atlant'er samt plettet- og alm. delfin, og traditionen tro 
var der så også hvaler, i dette tilfælde 2 brydeshvaler. Vi sejlede midt ind i alt dette ragnerok, der 
var fugle og delfiner alle vegne, der forsøgte at følge hvalerne og deres jagt på føde. I mellem de 
mange hunderede atlantisk skråper var der både stor og alm. skråpe - i det hele var der langt over 
1000 fugle! En helt fantastisk opvisning. 

Det var blevet helt mørkt, så vi sejlede direkte til havnen.  

 

Tirsdag 25/08, Machico – Lugar de Baixo, Ponta Do Sol – sejltur fra Machico 

Vejr: Ø 1 m/s, 20-23 C, 1/8, sol fra en næsten skyfri himmel 

Morgenmad 7:30 og afsted mod Laguna de Baxio med store forhåbninger. Et par dage før var der 
set en nordamerikansk sanger, gul sanger. Det blev dog kun ensfarvet sejler, blishøne og fiskehejre 
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som nye turarter ellers var der næsten tomt, men en fin helenaastrild fik alle dog set. 

Vi besøgte udsigtspunktet ved Carajau vest for Funchal, for at se på lidt havobs. Men trods den 
store kristus i ryggen var der ikke meget at se på. På vej tilbage mod bilerne så vi den første kanari-
ske piber nogle få meter foran os. Vi kørte tilbage til hotellet for at gøre os klar til den næste 8 ti-
mers havtur. 

 

Sejlturen (se kort) var stik modsat af i går - vi sejlede mod syd, der var kun meget små krappe bøl-
ger, ingen vind og næsten ingen fugle. Selv om det blev til en enkelt kap verde-petrel (se foto på 
næste side), 50 Spidshalede (foto til venstre), 20 atlantisk, 1 stor og en enkelt Wilsons stormsvale 
(foto til højre) var der langt mellem snapsene. 
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På turen ind fandt vi to flokke delfiner, hhv. stribet og plettet, der lå og legede hvert deres sted. 
Godt så det ud nå de sprang ud af vandet i solnedgangens flotte lys. 

 

Onsdag 26/08, Machico - Ribeiro Frio – Porto da Cruz – Sao Laurenco 

Vejr: SSW 10-18 m/s, 18-20 C, 8/8, regn byger 

Afgang 8:15, vi skulle gerne være fremme ved Ribeiro Frio, stedet for Madeiradue, inden skyerne 
og ikke mindst turisterne kom. Vi fandt stien mod Balcôes, en fin sti langs en levada på modsatte 
side af vejen i forhold til restauranten. Vi havde ikke gået i lang tid førend de første madeirafugle-
konge kom til syne, de blev ivrigt fotograferet. Lige med et kom en Madeiradue og landede over os 
i et træ på den anden side af stien. Ikke det kønneste syn sådan skråt nede fra, men de fleste fik 
den at se. Hele to endemer inden for 50 meter af samme sti og set på meget kort afstand. 

 

Ude på Balcôes, et udsigtspunkt over lauverbærskoven (foto til venstre), holdt en flok næste hånd 
tamme bogfinker af racen maderensis (foto til højre) til, så der var fotos til alle. Fra udsigtspunktet 
blev der set 4-5 Madeiraduer flyve i den times tid vi var der. Vi fortrak da strømmen af turisterne 
tog til. 

Vi kørte videre til Pico do Areeiro (se fotos på side 4), for at se det i dagslys og for at spise vores 
medbragte frokost, vi havde underholdning af en flok kanariske piber under frokosten. 
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Næste stop var i havnebyen Ponta do Cruze, hvor vi skulle havobse fra, men der var ikke så meget 
gang i den. Efter en halv times tid valgte vi at køre videre til halvøen Sao Laurenco. Her var også 
overbefolket af turister så vi gik lidt afsides for at kunne se ud over vandet. Ud over kanarisk piber, 
den mest sikre lokalitet for den, fik vi set en rosenterne og en silkehejre over havbruget. De lokale 
stenspurve fandt vi desværre ikke.  

 

Om aftenen var der afgang til fælles spisning på restauranten Maré Alta - Peixe & Mariscos. 

 

Torsdag 27/08, Machico - Lugar de Baixo - Calheta - sejltur 
Vejr: 0 m/s, 18-21 C, 6-8/8 

Vi sov længe og spiste sen morgenmad, nogle gik en tur langs kanalen og i byen inden frokost for 
der var først afgang kl 13 mod Calheta, hvor fra vi skulle sejle på havtur denne dag. 

Undervejs mod Calheta gjorde vi holdt ved Lagua de Baxio, for 
endnu en gang at lede efter den gule sanger, der blev set for 
nogle dage siden. Vandstanden i søen var øget pga. regn i bjer-
gene, så der var ingen frie mudderflader, og ud over nogle få 
blishøns var der ikke rigtigt nogle fugle. Den ene blishøne skilte 
sig lidt ud med gul blis og en lang slank hals, måske en hybrid 
med grønbenet rørhøne… 
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Båden stævnede ud fra havnen præcis kl. 15 og vi var kun lige kommet fri af molen da skumsprøj-
tet begyndte, der var noget mere vind og kraftigere bølger end på de to andre ture. Men det holdt 
ikke så længe, så blev havet noget roligere med dønninger på en meters penge. Efter 1,5 times sej-
lads (ca. 20 km, se kortet) ud på Atlanten lå vi stille og den første spand frossen chum blev lempet 
over bord. Der gik et godt stykke tid inde de første atlantisk'er viste sig, de blev suppleret af spids-
halede petreller. 

 

Vi lå der i fire timer og der blev smidt chum ud tre gange, og selv om vi lå i storskråpernes træk-
rute fik vi kun set 30 stk., der bare gled i gennem området i høj fart. Enkelte var lige forbi chum-
men, og der kom de rigtigt tæt på båden. Vi så ikke så mange arter eller individer som første dag 
på havet men 3 stk. lille kjove, der kom helt tæt på både og fouragerede på chummen, var rigtigt 
fine. Fotos: tv storskråpe og th atlantisk skråpe. 

 

På et tidspunkt midt i det hele fik vi øje på nogle hvaler, helt ude i horisonten, der sprang helt ud 
af vandet. Desværre var der for lagt til at vi kunne sejle derud. Den rolige aften gjorde at vi kunne 
indtage den medbragte aftensmad uden forstyrrelser, modsat de andre ture, hvor vi først havde 
fået maden når vi var kommet i havn igen. 
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Da solen var gået ned startede hjemturen og vi var i havn lidt i 22. Og så var der en lille times kør-
sel tilbage til hotellet. 

Fredag d 28/08, Machico – Porto Moniz - Ponta do Pargo 
Vejr: SSW 4-10 m/s, 15-21 C, 2-8/8 

Vi fik morgenmad kl. syv og der var afgang klokken otte, for vi skulle nå morgenobsen i Porto Mo-
niz i den anden ende af øen. Selv om der kun var et par og halvfjers km så tog det næsten 1,5 time. 
Der var meget bakket, snoet, tunneler og broer... 

Vi indfandt os på det obligatoriske obs-sted ved den vestlige ”naturlige” pool lidt over 9. Der var 
godt nok langt ud til fuglene, når man i tre dag har haft dem på "rører afstand". Alligevel fik vi set 
mere end 100 atlantisk, 5 spidshalet, 7 alm. skråper og 2 kap verde-petrel. Som plaster på såret 
kom en enkelt standskade på som ny turart, det var en ok høst efter tre timers obs. 

 

Efter frokost fortsatte vi mod fyrtårnet ved Porta do Pargo. Undervejs stoppede vi i skoven, hvor 
vej ”er110” går mod Funchal, for at se efter Madeirafuglekonge.  Det lykkedes fint og som bonus 
fik Christian skræmt en skovsneppe op og vi hørte madeiradue. 

Ved fyrtårnet var der godt med småfugle, pæne 
flokke med kanariefugl, tornirisk og stillits. Desuden 
blev der fundet rødhøne og brillesanger. Lige inden 
afgang mod hotellet fandt vi en død aftenfalk (hun) 
under en busk i fyrhavnen. Vi fandt ikke stenspurv, 
som ellers 
holder til 
på lokali-
teten. 

 

Vi var på hotellet ved 17-tiden, så der var tid til lidt af-
slapning og en enkelt øl, inden de fleste af os gik ud for at 
spise aftensmad. Det blev den hyggelige restaurant Mer-
cado Velho, en fin gårdhave under de store platantræer, 
få hundrede meter fra hotellet.   

https://ssl.panoramio.com/photo/1081696
https://ssl.panoramio.com/photo/1081696
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Lørdag d. 29/08, Machico – Rabaçal levarda – Funchal havn 
Vejr: 0 – S3 m/s, 20-26 C, 0-4/8 

Det var dagen hvor vi skulle være lidt turistagtige ved at besøge vandfaldet ved Rabaçal. Mest 
fordi der ses flest madeiraduer der. Vi kom godt afsted efter morgenmaden, men da vi var næsten 
fremme ved bestemmelsesstedet var vejen spæret og vi måtte hele vejen ned af den meget sno-
ede og stejle vej fra bjergets pas. Efterfølgende fik vi at vide at vejen havde været lukket i to år 
pga. stenskred, men det stod der ikke noget om nogen steder! 

 

Det tog lidt tid at finde en anden vej til Rabaçal, for ikke at skulle køre den halve ø rundt. På kortet 
så det godt ud men virkeligheden var meget anderledes - en meget smal, stejl (op mod 20%) bro-
stensbelagt og hullet vej... Vi var vel nået halvvejs da den ene bil gik på reservertank, og da vi ikke 
vidste hvor langt der var op og ned igen valgte passagerene at stå ud for at fortsætte til fods mens 
bilen vendte om for at køre ned for at tanke. Den første tank havde udsolgt så det var hele vejen 
ned til kysten igen, det var ikke så mange km men meget snoet og stejlt var det, så det tog det me-
ste af en halv times tid. Alle blev samlet op under vejs til toppen, her parkerede vi bilerne for at 
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tage en minibus noget af den lukkede vej til vandfaldet. De sidste 1,3 km var en meget flot gåtur 
langs Levada do Risco. Under vejs blev der set og fotograferet madeirafuglekonge (se forrige side) 
og den endemiske race af bogfinke. 

Fremme ved vandfaldet var skuffelsen til at tage og føle på, der var ikke mere vand end fra en alm. 
haveslange... Vi fandt en solplet ved siden af stien, hvor vi indtog vores medbragte frokost og godt 
for det for i løbet den halve time vi var der så 
vi 5-6 maderiaduer (foto th). 3 af dem var så 
venlige at sætte sig så de kunne beskues i 
scoperne på den anden side af kløften. 

 

På vejen tilbage mod vores hotel i Machico, tog vi ned til kysten i Funchal ud for hotel Mellieha, 
hvor rosenterne yngler på et klippeskær ud for. Desværre var der ingen tilbage. Klokken var ved at 
blive mange så vi kørte til hotellet og for at pakke og slappe lidt af inden "gallamiddagen" som DOF 
Travel traditionen tro stod for. En let tre retters menu på vores eget hotel. 

Der var i løbet af ugen blevet pyntet op i hele byen med lys og guirlander, så efter maden gik vi ud 
i byen til den helt stor byfest. Ved kirken sad et 12 mands blæserband og spillede, og mens hele 
byens befolkning strømmede ned til kanalen blev der tændt nogle fantastiske figurer på bjergsi-
derne. Nogle forstillede skibe fra Columbus tid, andre kors og en lysende sti over bjerget. Det hele 

var "bygget" af brændende fakler, og kl. 22 
begyndte et af "skibene" at fyre fyrværkeri af 
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som et andet bombadement af byen. Straks efter svarede et andet skib på den anden side af dalen 
igen, sådan blev det ved til alle otte skibe havde fyret deres krudt af. Fantastisk flot og sikken en 
afslutning på en oplevelsesrig uge! 

Søndag 30/08, Madeira - København  

Vejr: 0 m/s, 21oc, 0/8 

Vi skulle meget tideligt op, for der var morgenmad kl. 05:00, og afgang mod lufthavnen kl. 05:30, 
da vi skulle med morgenflyet til Lisabon kl. 06:45. Det fly vi skulle med kom fra Caracas (Venezu-
ela) og var 20 min forsinket. Inden vi var i luften var vi noget mere forsinket. Da vi landede i Li-
sabon var der kun 20 min. til flyet mod København skulle lette. Så da vi endelig kom ud af flyet var 
der personale til at guide os igennem lufthavnen, men trods det skulle vi alle igennem paskontrol 
og security, hvor alt vores foto skulle op af taskerne og scannes en gang til... Men vi kom med 
flyet, så vi håbede på at vores bagage også nåede det.  
Det gjorde den så ikke, de flest af os fik først vores kuffert i løbet af den efterfølgende tirsdag. 

Tak til jer alle for at gøre denne tur mindeværdig. 

 

 
 



Detaljerede noter 
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Arts og lokalitetsliste  

På Madeira er der 3 endemiske arter: madeirapetrel, madeiradue og madeirafuglekonge og 

14 endemiske racer af: kap verde-petrel, spurvehøg, musvåge, tårnfalk, vagtel, klippedue, 

slørugle, bjergvipstjert, solsort, brillesanger, munk, bogfinke, stillits, tornirisk og stenspurv. 

 

PV = set på vej mellem lokaliteterne 

Grøn = Madeira racer. Man kan diskutere hvor vidt atlantisk skråpe og kanariefugl skal med-

tages her. 

Blå = De rigtige navne i følge Navneudvalget (M. Behnke-Pedersen og S. Rønnest et al.) 

Rød = Endem 

Vi så i alt 46 arter heraf 3 endemer og 12 endemiske racer. 

 
Rustand (Tadorna ferruginea) Ruddy Shelduck 
23-29/8 Åen i Machico 1, 
 
Gråand (Anas platyrhynchos) Mallard 
23-29/8 Åen i Machico 2, 
 
Rødhøne (Alectoris rufa) Red-legged Partridge 
28/8 Ponta do Pargo 11, 29/8 Lisabon lufthavn 1, 
 
Atlantisk skråpe (tidl. Kuhls Skråpe) (Calonectris diomedea borealis) Scopoli´s Shearwater 
23/8 Lufthavnen 10+, Havnen i Machico 20+, 24/8 Funchal Havn 20, 24/8 Sejltur fra Machico 
500+, 25/8 Cajacoa 30, 25/8 Sejltur fra Machico 10+, 26/8 Porto da Cruz 2, 27/8 Sejltur fra 
Calheta 10, 28/8 Porta Moniz 100+, 
 
Storskråpe (Puffinus gravis) Great Shearwater  
24/8 Sejltur fra Machico 30, 25/8 Sejltur fra Machico 1, 27/8 Sejltur fra Calheta 45, 28/8 
Porta Moniz 1, 
 
Almindelig skråpe (Puffinus puffinus) Manx Shearwater 
24/8 Sejltur fra Machico 3, 27/8 Sejltur fra Calheta 2, 28/8 Porta Moniz 7, 
 
Spidshalet petrel (Bulweria bulwerii) Bulwer's Petrel 
23/8 Havnen I Machico 4, 24/8 Sejltur fra Machico 17, 25/8 Sejltur fra Machico 50+, 27/8 
Sejltur fra Calheta 12, 28/8 Porta Moniz 5, 
 
Pterodroma sp. 
23/8 Havnen i Machico 3, 
 
Kap verde-petrel (Madeira) (Pterodroma feae deserta) Fea's Petrel 
24/8 Sejltur fra Machico 3, 25/8 Sejltur fra Machico 1, 28/8 Porta Moniz 2, 
 
Madeirapetrel (Pterodroma madeira) Zino's Petrel 
23/8 Aftentur til yngleområdet 5+, 24/8 Sejltur fra Machico 1, 
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Wilsons stormsvale (Oceanites oceanicus) Wilson's Storm Petrel 
24/8 Sejltur fra Machico 2, 25/8 Sejltur fra Machico 1, 
 
Stor stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) Leach's storm petrel 
24/8 Sejltur fra Machico 1, 
 

Silkehejre (Egretta garzetta) Little Egret 
26/8 Canical (havobs) 1, 
 
Fiskehejre (Ardea cinerea) Grey Heron 
25/8 Lugar de Baixo 4, 27/8 Lugar de Baixo 1, 
 
Musvåge (Madeira) (Buteo buteo harterti) Common Buzzard  
24/8 Machico 1, 25/8 Machico 1, 27/8 Machico 3, 28/8 Machico 1, 
 
Spurvehøg (Madeira) (Accipiter nisus granti) Sparrowhawk 
23/08 Funchal Airport 1, 27/8 Machico 1, 
 
Tårnfalk (Madeira) (Falco tinnunculus canariensis) Common Kestrel 
23/08 Lisabon Airport 1, (ikke canariensis), Machico 2, 25/8 Lugar de Baixo 1, 26/8 Balcoes 4, 
27/8 Machico 3, 28/8 Ponta do Pargo 3, 29/8 Rabacal 5, 
 

Aftenfalk (Falco vespertinus) Red-footed Falcon 

28/8 Ponta do Pargo 1 (hun, død), 
 
Grønbenet rørhøne (Gallinula chloropus) Common Moorhen 
23/8 Åen i Machico 4, 25/8 Lugar de Baixo 2, 27/8 Lugar de Baixo 2, 27/8 Åen i Machico 6, 
  
Blishøne (Fulica atra) Eurasian Coot 
25/8 Lugar de Baixo 6, 27/8 Lugar de Baixo 5, 
(Hybrid Blishøne/Grb. Rørhøne 1) 
 
Stenvender (Arenaria interpres) Turnstone  
23/8 Havnen I Machico 10, 24/8 Funchal Havn 1, 12, 27/8 Åen i Machico 
9, 24/8 Funchal Havn 1, 
 
Mudderklire (Actitis hypoleucos) Common Sandpiper 
23/8 Åen i Machico 1, 25/8 Lugar de Baixo 1, 27/8 Lugar de Baixo 1, 
 
Strandskade (Haematopus ostralegus) Eurasian Oystercatcher 
28/8 Porta Moniz 1, 
 
Skovsneppe (Scolopax rusticola) Eurasian Woodcock 
28/8 PV vej er110 1,  
 
Almindelig kjove (Stercorarius parasiticus) Arctic Skua 

23/8 Lufthavnen 1 (mørk fase), 

http://www.netfugl.dk/pictures.php?id=listpictures&species_id=208
http://www.netfugl.dk/pictures.php?id=listpictures&species_id=272
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Lille kjove (Stercorarius longicaudus) Long-tailed Skua 
27/8 Sejltur fra Calheta 3 (adulte), 
 
Kjove sp. 
23/8 Lufthavnen 1, 28/8 Porta Moniz (alm./lille kjove) 4, 28/8 Ponta do Pargo 3, 
 
Atlantmåge (Middelhavssølvmåge) (Larus (c.) atlantis) Atlantic Islands Gull 
23/8 Havnen I Machico 15, 24/8 Funchal Havn 2, 24/8 Sejltur fra Machico 3, 25/8 Sejltur fra 
Machico 1, 26/8 Porto da Cruz 5, 28/8 Porta Moniz 10+, 28/8 Ponta do Pargo 10+, 29/8 Fun-
chal Havn 5, 
 
Sildemåge (Larus fuscus) Lesser Black-backed Gull 
24/8 Funchal Havn 1, 26/8 Canical (havobs) 2, 
 
Fjordterne (Sterna hirundo) Common Tern 
23/8 Havnen I Machico 5, 24/8 Funchal Havn 6, 24/8 Sejltur fra Machico 6, 25/8 Cajacoa 6, 
25/8 Sejltur fra Machico 6, 26/8 Porto da Cruz 4, 26/8 Canical (havobs) 4, 27/8 Lugar de 
Baixo 5, 28/8 Porta Moniz 48, 24/8 Funchal Havn 5, 
 

Havterne (Sterna paradisaea) Arctic Tern 
24/8 Sejltur fra Machico 4, 27/8 Sejltur fra Calheta 11, 
 
Rosenterne (Sterna dougallii) Roseate Tern 
26/8 Sao Lorenco 1, 27/8 Lugar de Baixo 1,  
 
Klippedue (Columba livia atlantis) Rock Dove 
Klippedue set I mindre antal på alle de besøgte øer, ikke at forveksle med de store flokke af 
forvildede tamduer der ses alle steder I landskabet. 
 
Madeiradure (Columba trocaz) Trocaz Pigeon 

26/8 Balcoes 9, 28/8 PV vej er110 3, 29/8 Rabacal 7, 
  
Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) Eurasian Collared Dove 
24/8 Åen i Machico 1, 
 
Ensfarvet sejler (Apus unicolor) Plain Swift 
23/8 Lufthavnen 3, Havnen I Machico 15, 25/8 Lugar de Baixo 5, 26/8 Balcoes 15, 26/8 Pico 
do Ariero 10, 27/8 Lugar de Baixo 7, 27/8 Åen i Machico 6, 29/8 Rabacal 30, 
       
Kanarisk piber (Madeira) (Anthus berthelotii madeirensis) 
25/8 Carajau 2, 26/8 Pico do Ariero 7, 26/8 Canical (havobs) 4, 28/8 Ponta do Pargo 2, 29/8 
Rabacal 5, 
 
Bjergvipstjert (Madeira) (Motacilla cinerea schmitzi) Grey Wagtail 
23/8 Åen i Machico 3, 24/8 Funchal Havn 2, 25/8 Lugar de Baixo 1, 26/8 Åen i Machico 1, 
26/8 Porto da Cruz 2, 26/8 Canical (havobs) 2, 27/8 Lugar de Baixo 1, 27/8 Åen i Machico 4, 
28/8 PV 3, 28/8 PV vej er110 1, 28/8 Ponta do Pargo 2, 29/8 Rabacal 5, 

http://www.netfugl.dk/pictures.php?id=listpictures&species_id=440
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Rødhals (Erithacus rubecula) European Robin 
26/8 Balcones 1, 27/8 Machico 4, 29/8 Rabacal 1, 
 
Solsort (Madeira) (Turdus merula cabrerae) Common Blackbird 
Daglig i Machico 1-2, 26/8 Balcoes 3, 27/8 Lugar de Baixo 2, 
 
Munk (Madeira) (Sylvia atricapilla heineken) Blackcap 
23/8 Åen i Machico 1, 24/8 Machico 5, 25/8 Lugar de Baixo 1,  27/8 Machico 10, 29/8 Raba-
cal 3,  
 
Brillesanger (Madeira) (Sylvia conspicillata bella) Spectacled Warbler 
28/8 Ponta do Pargo 2, 29/8 Rabacal 2, 
 
Madeirafuglekonge (Regulus madeirensis) Goldcrest Madeira 
26/8 Balcoes 10+, 27/8 Machico 2, 28/8 PV vej er110 20, 29/8 Rabacal 20+, 
 
Bogfinke (Madeira) (Fringilla coelebs maderensis) Chaffinch 
26/8 Balcoes 10+, 27/8 Machico 6, 28/8 PV vej er110 3, 29/8 Rabacal 10, 
 

Tornirisk (Madeira) (Carduelis cannabina nana) Linnet 
28/8 Ponta do Pargo 20+, 
 
Stillits (Madeira) (Carduelis carduelis parva) Goldfinch 
24/8 Machico 6, 26/8 Porto da Cruz 2, 27/8 Hotel White Waters 3, 28/8 Ponta do Pargo 20, 
 
Kanariefugl (Serinus canaria) Canary *) 
23/8 Åen i Machico 2, 24/8 Åen i Machico 4, 25/8 Lugar de Baixo 6, 25/8 Cajacoa 2, 26/8 Åen 
i Machico 2, 26/8 Balcoes 1, 26/8 Porto da Cruz 4, 27/8 Åen i Machico 5, 28/8 Ponta do 
Pargo 30, 29/8 Rabacal 11, 
 
Helenaastrild (Estrilda astrild) Common Waxbill 
Daglig ved åen i Machico - op til 33, 25/8 Lugar de Baixo 5, 
 
*) Kanariefugl: samme race på alle de atlantiske øer. 
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Dagsliste: 

Dansk navn English name Scientfic name 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 

Rustand Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea X X X X X X X 

Gråand Mallard Anas platyrhynchos X   X X X X 

Rødhøne Red-legged Partridge Alectoris rufa      X  

Atlantisk skråpe 

(Kuhls skråpe) 
Cory’s Shearwater Calonectis diomedea X X X X X X X 

Storskråpe Great Shearwater Puffinus gravis  X X  X X  

Almindelig skråpe Manx Shearwater Puffinus puffinus  X   X X  

Spidshalet petrel Bulwer’s Petrel Bulweria bulwerii X X X  X X  

Kap verde-petrel Fea’s Petrel Pterodroma feae deserta X X X   X  

Madeirapetrel Zino’s Petrel Pterodroma madeira X X      

Wilsons stormsvale Wilson's Storm Petrel Oceanites oceanicus  X X     

Stor stormsvale Leach's Storm Petrel Oceanodroma leucorhoa  X      

Silkehejre Little Egret Egretta garzetta    X    

Fiskehejre Grey Heron Ardea cinerea   X  X   

Musvåge Buzzard Buteo buteo harterti  X X  X X  

Spurvehøg Sparrowhawk Accipiter nisus granti X    X   

Tårnfalk Kestrel 
Falco tinnunculus canar-

iensis 
X X X X X X X 

Aftenfalk Red-footed Falcon Falco vespertinus      X  

Grønbenet rørhøne Moorhen Gallinula chloropus X X X X X X X 

Blishøne Coot Fulica atra   X  X   

Stenvender Turnstone Arenaria interpres X X X X X X X 

Mudderklire Common Sandpiper Actitis hypoleucos X  X  X   

Strandskade Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus      X  

Skovsneppe Woodcock Scolopax rusticola      X  

Almindelig kjove Arctic Skua Stercorarius parasiticus X     X  

Lille kjove Long-tailed Skua Stercorarius longucaudus     X X  
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Atlantmåge (Middel-

havssølvmåge) 
Yellow-legged Gull Larus michahellis atlantis X X X X X X X 

Sildemåge Lesser Black-backed Gull Larus fuscus  X  X    

Fjordterne Common Tern Sterna hirundo X X X X X X X 

Havterne Arctic Tern Sterna paradisaea  X   X   

Rosenterne Roseate Tern Sterna dougallii    X X   

Klippedue, tamdue Feral Pigeon Columba livia domest X X X X X X X 

Madeiradue 
Trocaz Pigeon  

(Madeira Laurel Pigeon) 
Columba trocaz    X  X X 

Tyrkerdue Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto X X    X  

Ensfarvet Sejler Plain Swift Apus unicolor X X X X X X X 

Kanarisk Piber Berthelot’s Pipit 
Anthus berthelotii madei-

rensis 
  X X  X X 

Bjergvipstjert Grey Wagtail Motacilla cinerea schmitzi X X X X X X X 

Rødhals Robin Erithacus rubecula    X X  X 

Solsort Blackbird Turdus merula cabrerae X X X X X X X 

Munk Blackcap Sylvia atricapilla heineken X X X X X X X 

Brillesanger Spectacled Warbler Sylvia conspicillata      X X 

Madeirafuglekonge Madeira Kinglet Regulus madeirensis    X X X X 

Bogfinke Chaffinch 
Fringilla coelebs maderen-

sis 
   X X X X 

Tornirisk Linnet Carduelis cannabina nana      X  

Stillits Goldfinch Carduelis carduelis parva  X  X X X X 

Kanariefugl Island Canary Serinus canaria X X X X X X X 

Helenaastrild Common Waxbill Estrilda astrild  X X  X X X 
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Pattedyr 

Brydeshval Bryde’s Whale Balaenoptera edeni  
24/8 Sejltur fra Machico 2, 

Hval sp. 

25/8 Sejltur fra Machico 2, 27/8 Sejltur fra Calheta 2,  
Atlantisk plettet delfin Atlantic Spotted Dolphin Stenella frontalis  
24/8 Sejltur fra Machico 50, 25/8 Sejltur fra Machico 15, 

Stribet delfin Striped Dolphin Stenella coeruleoalba  
25/8 Sejltur fra Machico 75, 

Almindelige delfin Short-beaked Common Dolphin Delphinus delphis  
24/8 Funchal Havn 50, 24/8 Sejltur fra Machico 10, 

Flyvefisk Flying Fish of family Exocoetidae 
24/8 Sejltur fra Machico 1, 27/8 Sejltur fra Calheta 2, 
 

Kanin Rabbit Oryctolagus cuniculus  
Husmus House Mouse Mus domesticus  
Brun rotte Brown Rat Rattus norvegicus  

Flagermus  

Madeira Pipistrelle Pipistrellus maderensis *** 
Lesser Noctule Nyctalis leisleri verrucosus  
 
 
Iberisk grønfrø Perez's Frog Pelophylax perezi  
Madeira firben Madeiran Wall Lizard Teira dugesii * 
Kanarisk firben Canarian Lizard Gallotia gallotia ** 
 
* endemisk for Madeira 
** endemisk for Kanarieøerne og Madeira 
*** endemisk for Azoerne, Kanarieøerne og Madeira 
 

LINKS: 
http://www.portugal.dk/madeiras-turistbureau 
http://www.madeira-live.com/dk/madeira.html 
http://www.madeira-tourist.com/index.php 
 
Fugle: 
http://madeira.seawatching.net/general.html 
http://www.madeirabirds.com/  
http://madeira.seawatching.net/systematic.html 

http://www.portugal.dk/madeiras-turistbureau
http://www.madeira-live.com/dk/madeira.html
http://www.madeira-tourist.com/index.php
http://madeira.seawatching.net/general.html
http://www.madeirabirds.com/
http://madeira.seawatching.net/systematic.html

