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Forord: 
Turen til Antarktis gik over al forventning, og det var 51 meget tilfredse deltagere, som i slutningen af 
november kom hjem fra den anden ende af kloden. Turen startede med nogle fine besøge til lokaliteter 
omkring Buenos Aires, hvor der blev set omkring 140 arter på 2½ dag. Herfra gik turen til Valdés 
Peninsula, hvor vi skulle ud og se på hvaler. I bugten ved halvøen kælver en hel del af de kæmpe store 
sydkapere (Southern Right Whale). Vi havde 14 dyr, hvoraf flere på klods hold, da de dukkede op lige ved 
siden af båden.  
 
Samme eftermiddag gik vi om bord på ekspeditionsskibet Professor Molchanov med plads til 53 gæster. 
DOF Travel havde chartret hele skibet, og skibet var fyldt med forventningsfulde DOF-medlemmer, der  
stævnede ud mod Falklandsøerne på den 20  dages lange sejlads. Allerede samme eftermiddag ved 
udsejlingen fra Golfo Nuevo kunne de første Black-browed Albatross noteres samt 4 kjove-arter og flotte 
storskråper. Den næste dags sejlads stadig mod Falkland gav mange fine havfugle fra båden med både 
Northern og Southern Royal Albatross samt Yellow-nosed Albatross. Endelig fremme på Falkland, 
nærmere bestemt Steeple Jason, en lille ø som huser verdens største bestand af Black-browed Albatross 
med over 100.000 ynglepar. Næste dag besøgte vi de vidunderlige øer Carcass og Saunders, to vidt 
forskellige øer, og da dagen var omme havde vi set næsten alle ynglearter på Falklandsøerne. Fine 
Ruddy-headed Geese med gæslinger, nysgerrige Striated Caracaras, tillidsfulde Black-throated Finches, 
den lille endemiske skulker Cubb’s Wren, samt mange fine pingviner med Rockhopperen, som den 
sjoveste. Sidste dag på Falkland besøgte vi hovedbyen Port Stanley samt et vådområde lige i nærheden, 
hvor vi så den flotte Rufous-chested Dotterel samt en flok forvildede Hvidryggede ryler. 
  
De næste dage på vej mod South Georgia skulle vi tilbringe i et af turens bedste havfugleområder, og vi 
blev ikke skuffede, da et usædvanligt stort antal for området af de sjældne petreller dukkede op; Vi havde 
store antal af Atlantic, Soft-plumaged og Kerguelen Petrel samt en enkelt White-headed Petrel. Endvidere 
flere arter albatrosser, andre petreller og stormsvaler, som alle nu var bekendte med og eftersom de var 
tro følgesvende bag båden. 
 
South Georgia er en ornitologisk perle. Det er her hundredetusinder af kongepingviner og hundreder af 
vandrealbatrosser yngler. Vi besøgte store kolonier af de majestætiske pingviner, som nysgerrigt bød os 
velkommen. De gamle vandrealbatrosser var ikke ankommet til ynglepladserne endnu her midt i 
november, så vi måtte nøjes med de nu næsten flyvefærdige ungfugle, som stod og øvede sig i at flyve. 
De havde stået her siden sidste sommer. Tænk, at ungerne tilbringer en hel vinter alene her i kulden. Mon 
ikke de ser frem til at få varmet fødderne! Mellem albatrosserne spankulerede den endemiske South 
Georgia Pipit, den eneste spurvefugl dér på egnen.  Ellers oplevede vi tonsvis af søelefanter, som 
tilbringer mest tid med at sove og jage hunner. Når en liderlig han ser en tiltalende hun, går den direkte 
efter byttet, lige meget hvor mange pelssæler og søelefantunger den skal mave sig over - så det er bare 
med at komme væk. 
  
På South Orkneyøerne besøgte vi en fin koloni af den charmerende Adelie Penguin, og da vi sejlede 
videre næste morgen blev de fleste af os vækket af skibets højtaler med ordene ”Der er blåhvaler omkring 
skibet”. Hurtig kom vi alle på dæk, og den næste time kunne vi nyde 8-11 enorme blåhvaler samt to 
finhvaler lige omkring skibet – en storslået oplevelse for os alle. Senere på dagen mødte vi drivis højt mod 
nord i Weddell-havet. En overraskelse for os, da vi havde studeret iskortene inden afgang fra Danmark, 
men på de få dage siden vi sidst havde tjekket iskortene, havde isen bevæget sig meget mod nord, så 
vores planlagte besøg i Weddell-havet blev ikke til noget ad denne rute. Med kontakt til andre skibe fandt 
vi ud af, at vi måske kunne komme ind i Weddell-havet alligevel gennem Antarctic Sound, en større omvej, 
og først næste eftermiddag var vi fremme i Antarctic Sound og kunne gøre et vidunderligt besøg på det 
kontinentale Antarktis ved Brown Bluff.  Blå himmel, isbjerge, Cape Petrels, som legede svømmesnepper, 
samt en stor Adelie Penguin koloni, hvor pingvinerne morede sig med at passere os på meget tæt hold, 
var eftermiddagens højdepunkter. 
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Professor Molchanov i isen. Foto: Erik Mølgaard 

 
Næste dag havde vinden vendt, og drivisen i Weddell-havet var forsvundet fra vores synsfelt, og på et lt 
usædvanligt isfrit Weddell-hav drønede vi mod syd mod Snow Hill Island. Vi vidste, at der på sydsiden af 
 denne ø var en koloni af Kejserpingvin med op mod 4000 par, men vi vidste ikke, hvor langt mod syd 
havet var sejlbart, og vi vidste heller ikke, hvornår vi ville møde pakisen. Et stykke efter at have passeret 
nordspidsen af Snow Hill, og kun 20 kilometer fra kejserkolonien blev vi stoppet af pakis. En flot iskant var i 
sigte. Alt som bare lignede en pingvin blev nøje tjekket i de medbragte teleskoper, men ”kun” 3 arter sæler 
og South Polar Skua skabte lidt interesse. Da vejret igen viste sig fra sin allerbedste side: vindstille, sol og 
blå himmel, besluttede vi at besøge pakisen, og med skibets medbragte Zodiacs (gummibåde), som blev 
sikkert kørt op på isen, kunne vi gå rundt på isen, og en sneboldkamp kunne heller ikke undgås. Pludselig 
begyndte de standhaftige, som var blevet tilbage på skibet, at vifte med både arme og ben. Via de 
medbragte walkie talkies kom de forløsende ord, DER ER KEJSERPINGVIN. Vi skyndte os tilbage til 
skibet, som til formålet var et udmærket fugletårn. Herfra kunne vi se en enlig Kejserpingvin komme 
gående over isen mod det åbne hav. 
 

 
Et imponerende skue: Kejserpingvin i isen. Foto: Erik Mølgaard 

 
Herefter blev der opdaget yderligere 2, og 2 mere, osv. Vi så dem både svømme, gå og glide på maven. I 
løbet af de næste par timer havde vi set 17 fugle. Dette var sikkert et af de nærmeste steder med åbent 
vand i nærheden af kolonien kun 20 km borte. Noget af en tur, når de skal til købmanden efter mad. Vores 
audiens i kejserens rige var slut, og vi måtte begive os mod nord igen. Fra båden blev der om aftenen set 
yderligere 4 Kejserpingviner, og i baren udbredte der sig en stor tilfredshed mellem alle. Det var turens 
højdepunkt. Vi havde nu set alle ynglefugle på Antarktis, og det var lige som om, det var afslutningen på 
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turen, selv om der stadig var en lille uge tilbage. Det var også denne aften, at heldet med vejret sluttede, 
og de næste dage havde vi dårligt vejr med blæst, slud, sne og regn. Dog fik vi fine oplevelser med 
Chinstrap Penguins, spækhuggere samt nogle flotte isbjerge, og turen gennem den legendariske Lemaire-
kanal. Vi oplevede også for første gang på turen at få aflyst nogle landinger grundet det dårlige vejr. Det 
gik ud over Petermann Island, som var det sydligste sted (65°10' S), vi var på turen, og den altid 
opreklamerede Deception Island. Turen over det forblæste Drake stræde op til Ushuaia i Argentina gik 
forbløffende godt, og havet viste sig fra sin mere behagelige side. Der var igen mange albatrosser bag 
båden, og det var med stor glæde, da vi efter 50 timer på havet fik øje på Sydamerika igen efter i alt 20 
dage og 7.150 km sejlads. 
  
I Ushuaia besøgte vi nogle få flotte lokaliteter og fik bl.a. set White-bellied Seedsnipe, White-throated 
Caracara, Magellanic Woodpecker og den kolossale Andean Condor, som var et stort ønske for de fleste. 
Så gik turen mod Buenos Aires og videre til København. Og det var 51 meget trætte og tilfredse deltagere, 
som landede i København efter at have deltaget i en af de bedste ornitologiske ture til Antarktis 
nogensinde! 
 
Tak til alle deltagere for godt og socialt samvær. Tak til  ekspeditionsleder Morten Jørgensen, guiderne 
John Frikke og Ellie Illeva samt læge Eric Schaumburg, der håndterede deres job for Oceanwide 
forbilledligt, samtidigt med at de gled ind i gruppen socialt. Tak til Erik Vikkelsø, Andreas Petersen, Morten 
Jørgensen, Erik Mølgaard og Peter Lafrenz for bidrag til noterne. Tak til John Frikke for opsamling og 
udsendelse af hvalbilleder og udarbejdelse af rutekort over Falklandsøerne og South Georgia. Tak til 
Frands Jensen for udarbejdelse af oversigtkort over hele sejlturen. Tak til Kirsten Breddam for inspiration 
og materiale fra tidligere DOF-tur. Endvidere tak til Henrik Brøsti Jørgensen for fremvisning af herlige 
feriefilm under sejlturen, og tak til Einar Flensted-Jensen for botaniske input.  
 
Følgende fotografer for bidrag til denne rapport: Marianne og Erik Mølgaard, John Frikke, Morten 
Jørgensen, Lis Kastrup/Svend Petterson, Andreas Petersen, Einar Flensted-Jensen.  
 
 
Tak til Seriema Nature Tours fra Buenos Aires for et veltilrettelagt og indbringende landarrangement, og 
tak til Oceanwide, Professor Molchanov og dets besætning for en sejltur udover det sædvanlige med høj 
service. Denne rapport er udarbejdet af Peter Lafrenz. 
 
På turledelsens vegne 
 
Erik Mølgaard og Peter Lafrenz                                                         
 
Denne rapport er opdelt i: 
- deltagerliste 
- rejseplan 
- rutekort 
- dagbog 
- samlet artsliste 
- lidt om blomster 
- quick-guide over arter og artstotaler (særskilt bilag) 
 
Deltagere: 
- Lene Dalsgaard, Kalundborg 
- Siri Dalsgaard, Roskilde 
- Hanne Wichmand, Kalundborg 
- John Hansen, Randers 
- Ole Frode Jacobsen, København N 
- Einar Flensted-Jensen, Brønderslev 
- Lis Kastrup, Solrød Strand 
- Svend Petterson, Solrød Strand 
- Jan Tandrup Pedersen, Nr. Nebel 
- Claus Horneman, Gentofte 
- Kirsten Breddam, Stenløse 

  4 



- Frands Jensen, Stenløse 
- Bue Rønnow, Espergærde 
- Lars Bonne Rasmussen, Fåborg 
- Inger Andersen, Sønderborg 
- Birgit Rasmussen, Nykøbing Sjælland 
- Erik Vikkelsø Rasmussen, Nykøbing Sjælland 
- Tina Elley, Næstved 
- Mads Elley, Næstved 
- Andreas Petersen, København Ø 
- Hans Wullfsberg, Hørsholm 
- John Andersen, Jyllinge 
- Rolf Køngerskov, Bagsværd 
- Kirsten Schaumburg, Gilleleje 
- Ellen-Merete Bomholtz, København V 
- Henrik Brøsti Jørgensen, Hvidovre 
- Kirsten Madsen 
- Poul Erik Madsen 
- Grethe Bjørn, Birkerød 
- Asger Bjørn, Birkerød 
- Helmuth Larsen, Holbæk 
- Christian Rørdam, Allerød 
- Karen Høxbroe, Hvidovre 
- Leif Høxbroe, Hvidovre 
- Mogens Friis, Greve 
- John Larsson, Frederiksberg C 
- Anne Pade, Holte 
- Joes Jacobsen, Holte 
- Annika Mortensen, Lyngby 
- Henrik Bo Hansen, Lyngby 
- Elma Scheibel, Vedbæk 
- Jens Scheibel, Vedbæk 
- Ulla Sylvest, Viby Sj. 
- Rolf Bülow, Viby Sj. 
- Kirsten Lauritzen, Holte 
- Flemming Falch Christiansen, Holte 
- Hanne Lauritzen, Holte 
- Søren Lauritzen, Holte 
- Bodil Møller, Hillerød 
- Flemming Møller, Hillerød 
- Marianne Mølgaard, Vintrie, Sverige 

 
 
DOF Travel turledere: 

- Erik Mølgaard, Vintrie, Sverige 
- Peter Lafrenz, Glostrup 

 
Oceanwide: 

- Morten Jørgensen, Ekspeditionsleder 
- John Frikke, Guide 
- Ellie Ilieva, Guide 
- Erik Schaumburg, Læge 

                    

  5 



 
 
 
 
 
 

 
Hele holdet på Brown Bluff. Foto: Morten Jørgensen 

 
 
 

 
Rejseplan (31/10-27/11 2008) 

 
 

Fredag den 31/10-08 Afgang Kastrup lufthavn med morgenflyet kl. 07.50 til Frankfurt med 
SAS. 
Afgang Frankfurt kl. 11.00 med Lufthansa til Buenos Aires med 
ankomst kl. 22.00 lokal tid.  
Overnatning Lafayette Hotel, Buenos Aires.  

Lørdag den 1/11-08 Afgang Lafayette Hotel, Buenos Aires, kl. 08.30.  
Costanera Sur Nature Reserve, Buenos Aires. 
Overnatning Lafayette Hotel, Buenos Aires. 

Søndag den 2/11-08 Afgang Lafayette Hotel, Buenos Aires, kl. 05.30.  
Heldagstur til Ceibas.  
Overnatning Lafayette Hotel, Buenos Aires. 

Mandag den 3/11-08 Afgang Lafayette Hotel kl. 06.45.  
Halvdagstur til Otamindi Nature Reserve. 
Transfer til indenrigslufthavnen i Buenos Aires og afgang med 
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Aerolineas Argentinas kl. 17.10. 
Ankomst Trelew 17.50 lokal tid. 
Transfer til hotel med stop ved Lake Chiquechano ved Trelew 
rensningsanlæg 
Overnatning Hotel Libertador, Trelew.  

Tirsdag den 4/11-08 Afgang Hotel Libertador, Trelew, kl. 05.40. 
Halvdagstur til Golfo Nuevo, Valdés Peninsula.  
Hvalsafari fra Puerto Piramides.  
Transport til Puerto Madryn og ombordstigning på ekspeditionsskibet 
Professor Molchanov. 
Afgang Puerto Madryn kl. 14.00 mod Falklandsøerne.    
Overnatning: Professor Molchanov.  

Onsdag den 5/11-08    Sydlige Atlanterhav: Sejlads mod Falklandsøerne.  
Overnatning: Professor Molchanov. 

Torsdag den 6/11-08    Sydlige Atlanterhav: Sejlads mod Falklandsøerne. 
 Ankomst til Falklandsøerne og landgang på Steeple Jason om  
 eftermiddagen.  
Overnatning: Professor Molchanov. 

Fredag den 7/11-08 Falklandsøerne:  
Sejlads til Carcass Island med landgang formiddag.  
Sejlads til Saunders Island med landgang om eftermiddagen. 
Sejlads mod Port Stanley. 
Overnatning: Professor Molchanov.  

Lørdag den 8/11-08 Falklandsøerne:  
Ankomst Port Stanley tidlig morgenen. 
Heldagstur til Port Stanley og omegn: Gypsy Cove og Airstrip (Yorke 
Bay Pond). 
Sejlads mod South Georgia. 
Overnatning: Professor Molchanov.    

Søndag den 9/11-08 Sydlige Atlanterhav: Sejlads mod South Georgia. 
Overnatning: Professor Molchanov. 

Mandag den 10/11-08 Sydlige Atlanterhav: Sejlads mod South Georgia. 
Passerer Shag Rock ved 15-tiden.  
Overnatning: Professor Molchanov. 

Tirsdag den 11/11-08 Sydlige Atlanterhav: Sejlads mod South Georgia. 
South Georgia:  
Ankomst Salisbury Plain tidlig morgen med landgang formiddag. 
Sejlads til Prion Islet med landgang eftermiddag. 
Sejlads til Fortuna Bay sen eftermiddag. 
Overnatning: Professor Molchanov. 

Onsdag den 12/11-08 South Georgia: 
Landgang Fortuna Bay formiddag. 
Sejlads til Grytviken med landgang om eftermiddagen. 
Overnatning: Professor Molchanov. 

Torsdag den 13/11-08 South Georgia: 
Sejlads Grytviken-St. Andrews Bay tidlig morgen. 
Landgang St. Andrews Bay formiddag. 
Sejlads til Cooper Bay med landgang eftermiddag. 
Afgang mod Antarktis om aftenen. 
Overnatning: Professor Molchanov. 

Fredag den 14/11-08 Scotia Sea: Sejlads mod South Orkney Islands. 
Overnatning: Professor Molchanov. 

Lørdag den 15/11-08 Scotia Sea: Sejlads mod South Orkney Islands. 
Ankomst South Orkney Islands og landgang Shingle Cove om 
eftermiddagen. 
Passerer 60 grader sydlig brede, og så er vi i det Antarktiske farvand. 
Overnatning: Professor Molchanov. 
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Søndag den 16/11-08 Weddell Sea til pakisen. 
Overnatning: Professor Molchanov. 

Mandag den 17/11-08 Weddell Sea og Brainsfield Strait og sejlads mod den Antarktiske 
Halvø.  
Sejlads gennem Antarctic Sound til landgang på Brown Bluff om 
eftermiddagen. 
Overnatning: Professor Molchanov. 

Tirsdag den 18/11-08 Sejlads Antarctic Sound til Weddell Sea og Bouchard Strait mod Snow 
Hill Island. 
Pakiskant ved Snow Hill Island om eftermiddagen. Fodtur på isen. 
Sejlads nordpå Weddell Sea og gennem Antarctic Sound.  
Overnatning: Professor Molchanov. 

Onsdag den 19/11-08 Sejlads Brainsfield Strait til South Shetland Islands. 
Landgang South Shetland Islands nærmere bestemt Barrientos Island 
om formiddagen. 
Sejlads til Deception Island. Landgang opgives. 
Overnatning: Professor Molchanov. 

Torsdag den 20/11-08 Sejlads igennem Lemaire Channel om morgenen. 
Zodiac cruise omkring Pléneau Island formiddag. 
Sejlads gennem Lemaire Channel til Petermann Island, hvor landgang 
må aflyses. 
Landgang Almirante Brown i Paradise Bay om aftenen.  
Overnatning: Professor Molchanov. 

Fredag den 21/11-08 Sejlads over Brainsfield Strait til South Shetland Islands og landgang 
på Half Moon Island om eftermiddagen. 
Om aftenen sejlads Drake Passage mod Ushuaia.  
Overnatning: Professor Molchanov. 

Lørdag den 22/11-08 Drake Passage: 
Sejlads mod Ushuaia. 
Overnatning: Professor Molchanov. 

Søndag den 23/11-08 Drake Passage: 
Sejlads mod Ushuaia. 
Om eftermiddagen ankomst til Beagle Channel til ankerplads for 
natten. 
Overnatning: Professor Molchanov. 

Mandag den 24/11-08 Sejlads på Beagle Channel fra ankerplads til Ushuaia om morgenen. 
Ankomst til Ushuaia kl. 06.30, hvor vi forlader skibet og indkvarteres på 
Hotel Tierra del Fuego. 
Frokost indtages på Tolkeyen Hotel ved Beagle Channel. 
Om eftermiddagen besøg i Tierra del Fuego National Park. 
Overnatning: Hotel Tierra del Fuego.  

Tirsdag den 25/11-08 Dagen blev delt i to grupper: 
En gruppe tager til Tierra del Fuego National Park (Rio Ovanda og 
Lapataia River) og herefter svævebanen fra Ushuaia til Glaciar Martial. 
Den anden gruppe tager til Hidden Lake og Rubbish dump. 
Aftenfly fra Ushuaia med Aerolineas Argentinas til Buenos Aires kl. 
21.00.   

Onsdag den 26/11-08 Transfer til Lafayette Hotel, Buenos Aires, og indkvartering kl. 02.45.  
Om formiddagen tager en mindre gruppe til Costanera Sur Nature 
Park, og 4 personer tager til søer ved Indenrigslufthavnen. 
De fleste deltager holdt hviledag i hovedstaden. 
Transfer kl. 18.00 til den Internationale Lufthavn i Buenos Aires.  
Afgang med Lufthansa mod Frankfurt kl. 23.50. 

Torsdag den 27/11-08 Ankomst for mellemlanding i Frankfurt kl. 15.15 lokaltid. 
Afgang fra Frankfurt med Lufthansa mod København kl. 17.00. 
Ankomst Kastrup Lufthavn kl. 18.00. 
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Ruten på sejlturen udarbejdet af Frands Jensen. 
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Rutekort udarbejdet af John Frikke 
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Udarbejdet af John Frikke 
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Dagbog 
 
Fredag den 31. oktober 2008 
Vi møder i Kastrup til tjekind kl. 05.30 til SAS-fly MD80 til Frankfurt. Kirsten og Frands støder til i Frankfurt 
og Kirsten og Eric møder vi i Buenos Aires.  
 
Afgang CPH kl. 07.45 med 15 minutters forsinkelse, da der var trængsel i de ”slots”, som bevilges fra 
Bryssel. Vi kan fint følge vores østdanske geografi fra luften: Stevns, Møn, Farøbroen, Lolland-Falster. 
Over Tyskland skyer det til. Vi lander i Frankfurt kl. 09.10 efter 1 time og 20 minutters flyvetid.  
 
Frankfurt er en stor lufthavn, så vi skal først igennem lidt taxi og buskørsel, før vi sættes af ved 
lufthavnsterminalen. På landingsbanerne går 3 sortkrager. Afgang kl. 11.00 efter 45 minutters forsinkelse 
med Lufthansa Boeing 747-400 mod Buenos Aires. Årsagen til forsinkelsen var tekniske problemer. 
Fjernsynsskærmen i flyet viser 11.492 km til Buenos Aires og den er estimeret til 13 timer og 20 minutter. 
 
Vi har nu fløjet halvvejs og passagererne har behov for at røre sig lidt. Stewardesserne sørger dog for, at 
enhver ansamling hurtig gennes på plads. Vel forståeligt, når snakken går og folk i sæderne ved siden af 
prøver at få lidt søvn.  
 
Vi er ved at være godt møre efter en laaaang flyvetur, og vi passerer grænsen til Argentina ved Foz de 
Iguazu. Landing kl. 21.55 lokal tid efter 14 timers flyvning inkl. lidt forsinkelse pga. modvind og kø ifm 
landingen. Temperaturen i BA er 19ºC. Seriema Tours tager imod os med 2 busser og 3 guider. Hannes  
kuffert er i Frankfurt. Hun blev varslet herom i flyet.  
 
Vi bliver omsider indlogeret (kl. 24.00) på Hotel Lafayette 30 minutters kørsel fra lufthavnen. Nu trænger vi 
også til at se dyner.  
 
Lørdag den 1. november 2008 
Vejr: SW 1 ms, 0/8, 19-30°C.  
 

 
Ved indgangen til Costanera Sur Nature Reserve. Buenos Aires.  

Foto: Erik Mølgaard 
 

Efter et rigtig godt morgenmåltid med bl.a. yoghurt, frugt og kage, kører hovedparten af selskabet til 
Costanera Sur Nature Reserve kl. 08.30. De resterende vælger at se byen. Ellie Ilieva, vores bulgarske 
Oceanwide guide støder til selskabet. Ved ankomst til reservatet kan vi konstatere, at det er helt udtørret 
pga. mangel på regn de sidste 2-3 år, så det har slet ikke været tilstrækkeligt til at fylde vandhullerne op. 
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Så nul lappedykkere, nul blishøns og kun begrænsede vandfugle i øvrigt. Vi får dog set nogle flotte 
Whistling Herons, en tæt-på Rufescens Heron, nogle Sølvhejrer samt et mindre antal Southern Lapwings 
og 3 arter Ibiser. Men der er mange andre fugle at se på. Forskellige fluesnapper-arter findes i rigt udvalg. 
Endvidere parakitter, herunder Black-hooded, 2 arter Hummingbirds og meget mere. Så alt i alt en rigtig 
god intro-dag med mange forskellige fuglegrupper. 
 
Reservatet er også til stor glæde for lokalbefolkningen. Der jogges, cykles, dases m.v. og som dagen 
skrider frem, bliver der temmelig mange mennesker. Og ornitologer er ikke altid obs. på andre ”trafikanter”, 
når der skal ses på fugle, så sure cyklister var der også et par stykker af.  
 
Efter et kort briefing-møde er aftenen til fri disponering, og alle haster ud i byen for at spise aftensmad. Er 
man til bøffer, er man kommet til det rette sted. Her er dog kun store bøffer, så selvom man deler, så er 
der rigeligt. Argentinerne er, som nordamerikanerne, til super-size portioner.     
 

 
Selvom Costanera Sur ligger tæt på byen, og var uden vand i søerne, så var det et fint fuglested. 

Foto: Erik Mølgaard 
 
Søndag den 2. november 2008 
Vejr: NØ 2-3 ms, 0-1/8, 18-30°C. 
 
Meget tidligt op – nærmere bestemt morgenmad kl. 04.45. Vi skal på heldagstur til Ceibas, som ligger 160 
km nord for BA. Ceibas er et mosaik af forskellige habitat: åbent land med tornebuske, eng- og 
græsområder. Vi stopper første gang ca. 75 km syd for Ceibas, i noget halvfugtigt pampas. Her har vi flere 
fuglearter fra i går, men også enkelte nye bl.a. Dark-billed Cuckoo og Curve-billed Thornbird. 
 
Vi fortsætter over Parama-floden til en ø, der ligger mellem Parama-flodens arme. Den er ca. 40 km lang, 
og der burde være vand overalt, men det er næsten helt udtørret over det hele. Det er den værste tørke i 
20 år. Vandfuglene må udskyde deres yngel indtil der igen kommer regn, hvis de da kan nå dette i denne 
ynglesæson. Vi kører videre mod Ceibas og besøger et område med savanne med samlinger  af buske og 
træer. Vi bliver sat af ved en ranch, og vandrer et par kilometer ud ad en støvet vej. Her er mange fugle, 
og på den korte strækning noterer vi hele tiden nye fugle. Her er mange højdepunkter, bl.a. 3 Great 
Horned Owl, hvor en voksen og to unger har indrettet sig ovenpå rederne af Monk Parakeet, flere 
spættearter bl.a. fine White-fronted Woodpeckers, Rufous Hornero her-der-og-allevegne, 6 arter 
Spinetails,  Brown Cacholote med lyd, skrigende farver på Vermillion Flycatchers og flere markante White 
Monjitas, der er endnu mere skrigende hvide end vores hjemlige snespurve. Det åbne land omkring 
ranchen var tilholdssted for de langhalede Fork-tailed Flycatchers, som kan flyve fint til trods for deres 20 
cm lange kløftede hale.   
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Vi er tilbage ved Ranchen til frokost, og der var dækket op med toast, salat, tomat og argentinsk bankekød 
og så lidt af det gule og lidt af det røde. Der bydes også på rødvin, måske ikke den bedste årgang, men 
det glider da ned her og der, selvom det måske ikke er den bedste drik her i varmen. Efter frokosten kører 
vi et par km ud ad vejen, hvor vi gik tur. Her stopper vi kort ved en lille skov. Det er nu blevet rigtigt varmt, 
så aktiviteten hos såvel de 2 og 4-benede, som de befjedrede venner, er lav. Et sidste stop ved et 
vådområde, hvor enkelte vandhuller endnu ikke var udtørret. Man må da håbe for de tilbageværende 
skildpadder, at der snart kommer vand. Der var to arter skildpadder i søen: Painted Turtle og Hillary’s 
Side-necked Turtle. Vi vender snuden tilbage til BA og hotellet ved 16-tiden. Endnu en rigtig god fugledag 
med over 100 arter lakker mod enden.     
 
 
Mandag den 3. november 2008 
Vejr: NW 2 ms, 1/8, 20-28°C 
 
Vi efterlader en håndfuld deltagere på hotellet, der dermed selv søger for at komme til Indenrigslufthavnen 
til vores eftermiddags fly til Trelew. Otamindi, som er vores mål for dagens fugletur, ligger 78 km nord for 
Buenos Aires. Området består af græsområder, enge, floder med skov og åbent land med tornede buske 
og småtræer. Alle, der skal på tur, har tjekket ud fra hotellet, og er i bussen og kl. 06.45 kører vi nordpå. 
Der var lige et problem med en værelsesregning på 700 pesos, som dog viste sig at være regningen for 
morgenmaden.  
 
Otamindi er et dejligt fuglested. Og her var der da vand til vadefugle og hejrer. Mange sjove og flotte 
småfugle ses. Af dem kan nævnes den skrigende gule Many-colored Rush-Tyrant, den skrigende 
rødhovedet Scarlet-headed Blackbird, Yellow-winged Blackbird samt gensyn med Spectacled Tyran. Og 
vadefuglene består af både stor og lille gulben, amerikansk svaleklire og småflokke af stribede ryler. Selv 
en lille flok Black-necked Swans blev set. Den meget lokale Straight-billed Reedhunter, så vi også.  
 
Efter det første stop kører vi videre ud ad jordvejen til floden Parama, hvor vejen ender ved en lille færge. 
Herfra går vi tilbage langs vejen og et lille vandløb. Vi leder efter Diadem Tanager, og den bliver også set. 
En Glaucous-blue Grossbeak giver også anledning til begejstring. Det er svært at forstå, at den lille 
uanseelige tegning i fuglebogen, kan være så flot i virkeligheden.  
 
Vi spiser frokost ved parkens naturcenter efter 6 timers besøg (kl. 08.00-13.45). Vi returnerer herefter til 
BA og Indenrigslufthavnen, hvor vi ankommer kl. 14.50. Vi blev dog lige 10 minutter forsinket, da der i en 
sø lige op til lufthavnen var ”fyldt” med blishøns og Black-necked Swan. Vi fik bestemt to arter blishøns: 
White-winged og Red-gartered. Tjek-ind foregik med viden om, at 15 kg inkl. håndbagage kunne medtages 
vederlagsfrit, hvilket gav kørækker med mange personer iført gummistøvler og overtøj. Heldigvis var der 
ingen udskrivning af ekstra regninger, men et par løftede pegefingre, der indikerede at næste gang, så går 
den ikke.  
 
Afgang med Aerolineas Argentinas mod Trelew kl. 17.10. Forventet flyvetid 1 time 40 minutter i en MD80. 
Efter landing i Trelew var det hurtigt ud af lufthavnen til de ventende busser. Vi skal dog forinden have 
gennemlyst vores håndbagage af hensyn til opretholdelse af forbuddet mod at medtage fødevarer til det 
kødrige Patagonien. 
 
I udkanten af Trelew lå en lille sø – Lake Chiquechano - i tilslutning til byens rensningsanlæg. Her er 
mange ænder og sågar en flok Chilian Flamingo. Vi vælger at gå rundt om søen til den anden side, hvor 
busserne så var kørt over. Vi blev også belønnet med en Burrowing Owl, som sad på en jordvold og fulgte 
med i de mystiske personer, der myldrede rundt.  
 
Ved ankomst til Hotel Libertador støder et kendt ansigt for flere af deltagerne, John Frikke, til. John er 
ligesom Ellie Oceanwide-guide. General Erik sørger for uddeling af værelsesnøgler på rekordtid, og 
portieren ser måbende til.       
 
 
 
 

  14 



 
 
Tirsdag den 4. november 2008 
Vejr: SW 2-4 ms, 2-8/8, 10-24°C. 
 
Morgenmaden gav kaotiske scener. Personalet var ikke helt klar over, at vi spiste morgenmad 15 minutter 
før planlagt, nemlig kl. 04.45. De nægtede os først adgang til lokalet, men lod os så slippe ind, dog uden at 
tænde lyset. Og kaffen kom først ud langt senere. Men af sted kom vi kl. 05.45, og kufferterne blev sendt til 
skibet i Puerto Madryn. Vi skal på hvalsafari i dag, og vi kører de 160 km via Puerto Madryn til Puerto 
Piramides, hvor hvalsafarien udgår. Vejen dertil er snorlige. Beplantningen yderst sparsom med små 
buske og spredte græstuer. Vi ser de første Guanaco’er og 5 Lesser Rhea’er i galop over pampassen.  
 

 
Neptun på vej i vandet. Puerto Piramides. Foto: Erik Mølgaard. 

 
 
 

Allerede inden nedkørslen til Puerto Piramides ser vi sydlige rethvaler kaste sig op af vandet. Vores sejltur 
på båden Neptun varer 1½ time (kl. 08.15-09.45). Båden er godkendt til 70 passagerer, hvilket vi er lidt 
forundret over, da nogle af vores 59 personer ikke har det bedste udsyn, når man sådan er placeret med 
folk på alle sider. Men i vandet kommer vi, og det sker via en traktor, der kører os ud i vandet fra stranden. 
Der går ikke langt tid før de første Southern Right Whale nysgerrigt kommer hen til båden og stikker deres 
hoveder op af vandet for at se hvad vi er for nogle. Vi har svært ved at se deres øjne, selvom de stikker 
hoved helt op til rælingen. Men de er også fyldt med muslinger og alger, som giver dem en broget 
udseende. Vi får også set skarver, strandskader, måger og terner, ligesom et par søløver lader sig se. Siri 
tager sig en svømmetur i det 12 grader varme vand. Hun hopper i vandet lige inden vi skal trækkes op på 
stranden igen.  
 
Efter en fantastisk sejltur kører vi et par kilometer og drejer ind af en grusvej. Her forsøger guiderne at 
finde Canastero’er, og vi får set den lille (Lesser) af slagsen. Også den uanseelige Hellmayer’s Pipit bliver  
opdaget, og set på bedste hold. Herefter styrer vi mod Puerto Madryn, for nu skal vi rigtig ud og sejle. 
Tidsplanen er stram og deltagerne bliver holdt i kort snor, men synet af en flok overflyvende Burrowing 
Parrots inden Puerto Madryn, kan ikke holde såvel turledere som deltagere inde i busserne. De er 
formentlig klar til at yngle en lille klippesprække med store huller. Vi tæller 23 af disse flotte fugle, og en 
art, som vi ikke lige havde på programmet.  
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Professor Molchanov ligger klar ved kajen i Puerto Madryn, og ekspeditionsleder Morten Jørgensen står 
smilende klar og gensynsglæden er stor fra flere af deltagerne. Vi sejler præcis kl. 14.00, og får iværksat 
den obligatoriske brand- og evakueringsøvelse, medens vi stævner ud i Golfo Nuevo. Vejret er pragtfuldt, 
og vi ser en masse havfugle i forbindelse med vores sejlads ud af Golfo Nuevo i Atlanterhavet, da varme 
og kolde havstrømme mødes her, og fødegrundlaget er i orden. Vi ser bl.a. 4 arter kjover, flere Great 
Shearwaters og de første Black-browed Albatross’, Cape Petrels og Giant Petrels.  
 
 
 

Professor Molchanov byder velkommen i Puerto Madryn. Foto: Erik Mølgaard. 

 
   

 
 

 
Morten holder informationsmøde i baren. Foto: Erik Mølgaard. 
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Hvor man tisser henne? 

John giver anvisninger under redningsøvelsen. Foto: Erik Mølgaard. 
 

Onsdag den 5. november 2008 
Vejr: SW 4-18 ms, 4-8-0/8, 10-12°C – lette regnbyger.  
 
Det rullede hele natten, da dønningerne slår ind på tværs. Senere frisker vinden op, og vi ”hopper” derudaf 
med god fart. Flere er bukket under af søsyge, og da John Frikke holdt foredrag måtte flere og flere 
tilhørere give op i det varme og rullende lokale, og gå enten udendørs eller lægge sig i kahytten.  
 
Morten forsøger sig med at chumme med noget fiskeaffald, som han har skaffet i Puerto Madryn. Det har 
en vis effekt på antallet af havfugle bag skibet, dog sejler vi så hurtigt, at fuglene er lidt langt ude, når de 
går ned efter fiskeaffaldet. Om eftermiddagen klarer det flot op, men vinden frisker mærkbart op med store 
bølger til følge. Flere springer aftensmaden over, og går til køjs i stedet for.  
 
Det bliver til 11 arter havfugle, og det har ikke været kedeligt på noget tidspunkt. Vi ser de første Royal 
Albatross’, med 2 af den nordlige race. 
 
 
Torsdag den 6. november 2008  
Vejr: SW drejende til NW 15-3 ms, 0-8/8, 9-13°C.   
  
Vi sejler på anden dagen mod Falklandsøerne. Det blæser fortsat, og vi har påny ligget og rullet rundt i 
sengene i nattens løb. Da vi nærmer os Steeple Jason, den yderste nordvestlige ø i Falklandsøerne, er 
vinden flovet betragteligt. Det giver os gode muligheder for at komme i land på en ø, hvor de færreste 
skibe lægger til. 
 
Vi betræder Steeple Jacons klipper kl. 13.30 og bliver budt velkommen af Upland Goose, Dolphin Gull og 
Falkland Steamer Duck. Også 3 Magellanic Oystercatchers står klar til velkomst med deres pibende lyde, 
som et andet sækkepibeorkester. Striated Caracara flyver os i møde, og den viger ikke en tomme, selvom 
vi står ½ meter fra den. Steeple Jason er dog mest kendt for sine mange Black-browed Albatross’. Der er 
estimeret 125.000 ynglepar, og det er den største koloni i Verden. For 20 år siden ynglede der omkring 
200.000 par, så det tyder desværre på at nedgangstiderne for albatrosserne fortsætter. Midt i albatros-
kolonien yngler nogle Rockhopper Penguins, så de er godt beskyttet her. 
 
Den kegleformede bjergtop med de grønklædte skråninger, og havet i baggrunden, er et malerisk skue, 
som er svært at forlade, men vi må tilbage til skibet kl. 15.30 lidt før planlagt, da vinden igen var tiltagende 
og i øvrigt gået op i NW. Vi måtte også igennem nogle større bølger i vores Zodiac’s på vej ud til skibet. 
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Smukt parti fra Steeple Jacon. Foto: Erik Mølgaard 

 
 
 
 
 
 

 
Dr. Eric og assistenter undersøger sundhedstilstanden hos den sortbrynet albatros. 

Steeple Jacon. Foto: Erik Mølgaard 
 

 
 
 

  18 



 
Parti fra Carcass Island. Foto: Erik Mølgaard 

 
 
Fredag den 7. november 2008 
Vejr: NW 12 drejende til SW 10-6 ms, 2-0/8, 7-14°C.  
 
Carcass kl. 08.15-12.00: 
I løbet af aftenen/natten er vi sejlet til øen Carcass. Først ankrede vi op i en østlig bugt, men vinden vendte 
og vi måtte om på den anden – og nordlige – side. Vi kom heldigvis i land efter en 50/50 situation. Der var 
lidt dønninger ved stranden, og en af Zodiac-førerne overså en dønning, hvorved han faldt i gummibåden 
og slog hovedet imod påhængsmotoren. Læge Eric måtte tilkaldes, og de måtte tilbage til skibet, for at få 
syet en flænge over øjenbrynet med 3 sting. 
 
På Carcass planlagte vi at dele vi os i to grupper, som dog endte med at blive ret flydende. Kageholdet tog 
til kagebord hos øens indbyggere (5 personer, som var af chilensk og engelsk afstamning). Det var en 
spadseretur på 2 x 3,7 km i nogle fascinerende og naturskønne omgivelser. Det vrimler med gæs, og i dag 
ser vi også Ruddy-headed Goose, så nu er alle 3 af Falklands gåsearter i hus. En lille sø gav også andre 
andefugle, bl.a. Speckled Teal, Crested Duck og Southern Wigeon. Øens karakterfugl er en småfugl, 
nemlig Blakish Cinclodes. Kageholdet fik tygget sig gennem de 50 slags kager, ligesom der blev budt på 
kaffe og te. Traktementet var inkluderet i den pris, som beboerne får i entre for vores besøg på øen. Da 
der kommer mange turister, er det en rigtig god indtægt for øens beboere.  
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Æv, den er alt for tæt på. Erik på Carcass. Foto: Marianne Mølgaard 

 
Saunders kl .14.00-17.30: 
Vel ombord på skibet igen og lidt frokost indenbords, så sejler vi de to timer til øen Saunders. Vi kommer 
hurtigt i land og bliver sluppet fri i først en koloni af Gentoo Penguin samt en meget lille King Penguin  
”koloni” på 14 fugle, heraf 3 unger fra sidste år. En Brown Skua nakker et æg fra en Gentoo Penguin. 
Senere går vi videre til en Rockhopper-/Imperial Shag koloni, hvor arterne er fælles om at beskytte æg og 
unger for de hele tiden nærværende Turkey Vulture og Crested Caracara. Hvilket skue, når man sidder på 
tæt hold til kolonien og betragter livet, der udfolder sig. Det krydres med lyde af skrigende pingviner og 
lugten af guano. Sidste punkt på dagsordenen på Saunders er den lille koloni af Black-browed Albatros. Vi 
sidder på skråningen ud til havet, og kan på klods hold studere de ynglende albatrosser. Vi ser dem lande 
og lette og der bliver også tid til kurtisering. Det bliver til et meget mindeværdigt besøg på Saunders. 
 

 
Landgang på Saunders. Foto: Erik Mølgaard 
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Morten orienterer om færdselsreglerne på Saunders. Foto: Erik Mølgaard 

 
Vi sejler videre til Stanley – et ben på godt 12 timer. Under dagens frokost, hvor vi sejlede mod Stanley 
summer en helikopter over vores skib. Det viser sig at være en redningshelikopter, som ønskede at 
gennemføre en redningsøvelse, hvor de firede en m/k ned på dækket. Det fik de lov til.            
             
 
Lørdag den 8. november 2008 
Vejr: NW 2 ms, 2/8, 7-10°C. 
 

        Minder fra Falklandskrigen i 1982. Foto: Erik Mølgaard 
 
 
Morgenmad kl. 06.30 så dem, der vil med i land til Gypsy Cove og Yorke Bay Pond nær lufthavnen, kan 
komme i land kl. 7. Andre tager til Stanley med en kl. 9-Zodiac, så byen kan opleves. Fugleholdet deler sig 
i to. Det ene hold tager først til Gypsy Cove, det andet tager til Yorke Bay Pond med dets små vådområder 
med bl.a. Rufous-chested Dotterel og Two-banded Plover. Ved Gypsy Cove er der anlagt en smuk rute 
omkring pynten. Her yngler Rock Shag og Black-crowned Night-heron side om side på klippehylden. En 
enkelt Magellanic Penguin viser sig ude foran sit hul, mens de resterende koloni-medlemmer holder sig 
”inde døre” og passer på deres æg. Holdene skifter lokalitet og vi mødes på stien mellem områderne. 
 
Vi tager så samlet tilbage med bussen til Port Stanley, så vi har 1½ time til at se byen eller handle lidt. Vi 
er tilbage på båden ved 13-tiden. Toldmyndigheden skal lige cleare os, inden vi kan sejle af sted mod 
South Georgia 800 sømil mod ØSØ i fornuftigt vejr.  
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Endelig en bytur. Stanley. Foto: Erik Mølgaard 

 
 
Søndag den 9. november 2008 
Vejr: NW 8-16 ms, 0-8-0/8, 6°C.  
 
Vi vågner til en fornyet omgang bølgegang. Vinden er øget til hård kuling, og når vi står på agterdækket 
møder vi 6-8 meter høje bølger. Vi skal sejle hele dagen – og næste med. Sejlturen er på ingen måde 
kedelig. Vi ser hele tiden havfugle. Flere af dem har lagt sig bag båden, og de kan hænge der i timevis. 
Bl.a. 3 Wandering Albatross, en stor flok Cape Petrel og nogle Giant Petrel følger os troligt med tanke om 
at vi er en fiskekutter, der snart smider fiskerester ud.  
 
Dagens høst bliver hele 19 arter havfugle – ikke dårligt. Specielt antallet af Petrels var stort, herunder 
mange Atlantic Petrel og Soft-plumaged Petrel. Vi ser bl.a. flere Wandering Albatross’ samt nogle Grey-
headed og en Light-mantled Sooty Albatross. Vi har vist alle sammen vænnet os til bølgegangen, og selv 
Marianne står smilende på dækket. I morgen bliver endnu en lang dag på havet. Vi tilbragte nogle timer på 
fordækket. Solen lunede, og vi var i læ for nordvest vinden. En dejlig dag på Sydhavet.  
 

 
Mandag den 10. november 2008 
Vejr: W 6-10 ms, 8-4/8, 4°C  
 
Morgenobs-holdet stod klar fra kl. 05.30. Ikke så mange fugle, men vi er nok også blevet forvænte. Bl.a. 
ser vi 16 Light-mantled Sooty Albatross, 1 Grey-headed og 1 Wandering Albatross. Antarctic Prion ses nu 
som afløser for Slender-billed. Igen i dag kan vi sidde og nyde middagssolen på dækket. Trods frisk vind i 
ryggen, mærker vi ikke denne særligt meget. Vi ser igen sjove havfugle, selvom vi ikke kan nå op på 
gårsdagens antal. Fine Light-Mantled Albatross’ og Grey-headed ses fortsat tæt på skibet. Der er ikke så 
mange Vandrealbatrosser som i går. Dog ser vi en rigtig hvid gammel fugl, der lever op til navnet Snowy. 
En Kergulen Petrel ses nogle gange. Er ikke helt almindelig her. 
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Solen nydes på dækket. Foto: Andreas Petersen 

 
Alle skal instrueres i reglerne for at gå i land på South Georgia. Vi skal støvsuge alle vores 
beklædningsgenstande og tasker, som vi tager med på land. Dette for at forhindre at vi medbringer 
invasive plantefrø med på øerne. Vores fodtøj skal vaskes for mudder og snavs. Jo, de gør noget ved det 
de engelskmænd, og det er nødvendigt, hvis man vil sikre sig.  
 
Vi når Shag Rock ved 15-tiden. De 8 klippeskær står her og rager 71 meter op 240 km vest for South 
Georgia. Skærerne huser ca. 2000 par South Georgian Shag. Vi ser det første isbjerg i disen lige før Shag 
Rock. Morten giver udtryk for, at det er usædvanligt så tidligt på sæsonen og så langt nordpå.  
 
White-board tavlen ved restauranten har Claus døbt ”grædemuren”, for her kan man se hvilke fuglearter, 
som er blevet set, og dermed hvilke gode arter, som man har misset.  
 

  
Endelig ”land” i sigte. Shag Rocks. Foto: Erik Mølgaard 
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Tirsdag den 11. november 2008 
Vejr: SW 10-18 ms, 4-8-6/8, 2-5°C, diset med snebyger senere regnbyger.  
 
Salisbury Plain (kl. 08.00-10.30) 
Vi ankrer op i løbet af morgenen kl. 05.00 udfor vores planlagte landingssted ved Salisbury Plain, hvor vi 
tilbringer morgenen. Morten og Ellie tager en Zodiac-rekonogsceringstur for at cleare 
landgangsforholdene. Er dønningerne for høje til at gå i land? Det blæser kraftigt, selvom vi ligger i læ i en 
bugt, og Morten og en bådsmand tager igen af sted, så alle er enige om at sende os i land. Heldigvis får vi 
grønt lys og ved 8-tiden begiver den første Zodiac sig mod stranden.  
 
Standen er fyldt med pingviner, pelssæler og søelefanter. Sletten bag ved stranden, og det nærliggende 
bjerg er fyld med pingviner, der fortsat bærer den brune ungfugledundragt. Her er også mange Brown 
Skuas. Vi ser også vores første Snow Petrels, og skibets dæk bliver invaderet af Snowy Sheathbills. Kl. 
10.30 begynder vi at sive tilbage til skibet og en varm kop chokolade.  
 

   
Det er lunch-tid og deltagerne har travlt med at komme ombord. Salisbury Plain.  
Foto: Erik Mølgaard 
 
Prion Islet (kl. 14.20-17.00). 
Eftermiddagens Zodiac-tur blev aflyst pga. regn, men vi fastholder besøget på Prion Islet. Da der kun må 
gå samlede grupper på 10 personer på denne ø, må Morten detailplanlægge. Der laves 5 hold, der med 
20 minutters intervaller tager af sted i Zodiacs, går til øverste platform og herefter nederste platform. 
Platformene er bygget i forbindelse med en boardwalk, og hensigten er at samle turisterne, så de ikke 
spredes ud i yngleområdet for Wandering Albatross’ og Southern Giant Petrels. En rigtig god ide, når man 
nu har med truede fugle at gøre. De voksne Wandering Albatross’ er ikke på ynglepladsen endnu, selvom 
vi ser et par fugle tæt på øen. Vi ser dog 7 flyvefærdige unger, ved respektive reder. En unge letter flere 
gange mens vi er der, og det kan ikke vare lang tid, får den kaster sig ud over skrænten for alvor. Den 
sydlige Kæmpestormfugl yngler her også i græsset sammen med talrige Brown Skuas. Gentoo Penguin på 
stranden, har allerede lagt æg, så kjoverne skal nok forsyne sig. Inden 14 dage lukkes adgangen til øen, 
så Wandering Albatross kan få fred til at yngle. Der er kun 2.800 par tilbage i verden, så den er virkelig 
under pres. 
 
Vi letter anker kl. 17.30 og sejler videre mod øst til Fortuna Bay, en tur på 2½ time.   
 

  24 



 
Ekspeditionens læge prøver at få gruppen med på øerste platform. Prion Islet. Foto: John Frikke 

 
 
Onsdag den 12. november 2008 
Vejr: WSW 10-15 ms, 0-4/8, 2-5°C 
 
Fortuna Bay (kl. 08.15-11.15): 
Månen var fuld i går aftes og morgenen her i Fortuna Bay er klar og solrig. En hård vind trækkes ned fra 
bjergene, så selvom vi ligger i læ, så finder vinden frem til os. Vi ser rensdyr inde på land, og, som tilfældet 
var ved Salisbury Plain, så er stranden også her fyldt med pingviner, søelefanter og pelssæler. Hvilket syn 
vi her er vidne til. Kl. 8 går vi i Zodiac-bådene til et cruise til bunden af fjorden, hvor vi går i land. 
 

 
Fortuna Bay. Foto: Erik Mølgaard 

 
 
Fra stranden går vi 1 km op til kolonien af King Penguins. Vejret er meget blandet: småhagl, regn, sol og 
en skiftende vind, lige fra en frisk vind til hård kuling i stødene. Faldvindene er uforudsigelige. De kommer 
og går uden varsel. En Light-mantled Albatross på rede diagnosticeres af  lægen i teleskopet. Den var 
laaangt væk, men vi har haft fine obs. af flyvende individer.  
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Grytviken (kl. 14.45-17.25): 
Vi forlader Fortuna Bay ved 11-tiden og sejler ud mellem de gamle isbjerge, som er strandet på nordkysten 
af South Georgia. Sejltiden til Grytviken er 2½ time. Inden vi for lov til at gå fra borde i Grytviken, skal 
Dronning Elisabeths udsendte om bord og stemple vores pas og sige clear. 
 

  
Vores ekspeditionsskib (det i baggrunden) – Grytviken. Foto: Erik Mølgaard 

 
Kl. 14.45 sætter vi vores fødder på stranden ud foran Schakletons grav. Alle turistbåde har tradition for at 
skåle ved Schakletons grav, så Oceanwide har medbragt vodka og glas. Morten holder tale over Mr. 
Schakleton, og vi bunder. Herefter er der mulighed for at se den gamle norske hvalfangerfabrik med 
kogerierne, som var i brug indtil 1960’erne, da hvalerne næsten var udryddet. Vi besøger også museet, og 
der købes postkort og frimærker, her på verdens sydligste postkontor.  
 
Aftensmaden er barbaque på agterdækket. Det indebar gratis drikkevarer, og der danses og der mores. 
Den russiske besætning deltager, og de finder også frem til drikkevarerne. Selv kaptajnen er på dækket 
med et glas punch. God stemning og nogle ender i baren, hvor der er lidt varmere.   
 

 
Der skåles for Schakelton i Grytviken. I forgrunden Morten, Helmuth og Frands. 

Foto: Erik Mølgaard 
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Og vi skåler igen. Foto: John Frikke 

 
 
 
 

 
Barbaque i Grytviken. Der skulle spises hurtigt – ellers blev maden kold. 

Foto: Erik Mølgaard 
 

Torsdag den 13. november 2008 
Vejr: NW 4 drejende til SW 10-18 ms, 2-8/8, 4-6°C. 
 
Vi letter anker fra Grytviken kl. 03.30. Det er allerede ved at lysne. Den ene af turlederne (Peter) følger de 
2 timers sejlads til St. Andrews Bay. Da solen står op skinner den på de sneklædte bjerge glemmer man 
alt om den mistede søvn. De bliver bl.a. til 16 Light-mantled Albatross og 60 White-chinned Petrel.  
 
St. Andrews Bay (kl. 05.45-13.00): 
Vi ankommer til St. Andrews Bay kl. 05.45 og Morten tager på inspektion omkring landingsstedet. Vinden 
er rolig og der er nogle mindre dønninger, så alt er perfekt til en landgang. Dog med kun 8 personer i hver 
Zodiac, så gummibådene hurtigere kan forlades af hensyn til dønningerne. 
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Kongepingviner St. Andrews Bay – her der og allevegne. Foto: Erik Mølgaard 

 
Stranden er fyldt med søelefanter og længere inde ligger pelssælerne. Det er jo den største, der her 
bestemmer. Pingvinerne er overalt. Det er den største King Penguin koloni på South Georgia med et 
estimeret ynglepar på 150.000 ud af South Georgias totale estimerede antal ynglepar på 450.000. 
Bestanden er i vækst, så her går det den rigtige vej. De gamle fugle er i fuld gang med fældningen, så der 
ligger fjer overalt. Sidste års unger står samlet i deres brune dragt i kæmpeflokke. Vi har rigtig god tid til at 
studere pingviner og søelefanter. De store søelefant hanner kæmper, og der brøles, markeres og 
indimellem går de løs på hinanden, hvilket de talrige ar på kroppen vidner om. Der er synlige beviser på 
søelefanternes fremfærd. Resterne af en søelefant unge lå fladmast på stranden efter at den store han 
gjorde udfald mod en anden han uden hensyn til andre levende væsener. En Brown Skua hakker i 
kadaveret. En anden Brown Skua hakker i en død artsfælle. Kannibalisme er nødvendig for at overleve på 
disse kanter, og ingenting får lov til at ligge – skraldemændene er på plads, såvel Havgribben (Giant 
Petrel) som Kjoven.  
 

 
Fotograferne har kronede dage. Marianne har gang I videoen, St. Andrews Bay. Foto: Erik Mølgaard 
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Der var ikke mange vadefugle ved St. Andrews Bay, men her har fotografen fanget to 

 (Oceanwide skridter fronten af ved Ellie og John). 
Foto: Erik Mølgaard 

 
 
 

Cooper Bay (kl. 16.00-20.00): 
Vi begiver os nu videre på den 3 timers sejltur til Cooper Bay, hvor vi lægger for anker. Vi skal ind og se 
Macaroni Penguin kolonien. Det var ellers planlagt til i morgen, men vejrmeldingen er ikke god, så for at 
sikre os en landgang, så er det nu. For at komme på land, så skal vi lige passere 3 aggressive pelssæler 
på en meget lille strand. De er ikke meget for at flytte sig, og tumultagtige scener udspiller sig. Hvem 
havde troet at Svend kunne danse ballet mellem 3 angrebslystne pelssæler. Og Peter, som havde lært 
Cocodile Dundie magien fra Morten med at slå to sten sammen, måtte sande at dette ikke var nok til at 
berolige de dominerende sæler. Han kom i klemme mellem to frembrusende sæler, faldt baglæns over en 
tue og kikkede en sæl direkte i øjnene. Den kunne uden problemer sætte sine tænder i turlederens 
velnærede lår, men modparten var nedkæmpet, og havde overgivet sig, så det undlod den. PS. Skulle 
hilse fra turlederen og sige, at den lugtede fælt af gammel fisk.  
 
Alle kom dog helskindet fra den ”sæl-somme” strand, og kunne påbegynde bestigningen op til Macaroni 
Penguins. Og det var alt besværet værd. Der var fuld lyd på hannerne og rederne lå mellem de relative 
høje græstuer. En White-chinned Petrel kommer flyvende og kaster sig i græsset. Jo, der er mange 
ynglefugle her i området, så man må fare frem med lempe.  
 
Det er skyet til og det blæser op. Et lavtryk er undervejs, og vi ændrer planer, dvs. vi sejler allerede mod 
Antarktis, i stedet for at besøge flere steder på South Georgia i morgen. Kl. 21.00 siger vi farvel til South 
Georgia og passerer det sydligste punkt: Cape Disappointment. En ting, som vi ikke har fortrudt, det er 
besøget på South Georgia. Øen må være selvskreven til V-7-FF (Verdens 7 Fedeste Fuglesteder).  
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Ved Macaroni-kolonien, Cooper Island. Foto : Erik Mølgaard 

        
 
 
 
 
Fredag den 14. november 2008 
Vejr: S 10-15 ms, 8/8, 0°C, snebyger. 
 
Vi er ny på vej til South Orkney Islands. En snebyge gør sigten dårligere. Vi har ikke mødt flere isbjerge 
efter South Georgia. Vinden er løjet af, så vi har kun kuling her i Scotia Sea.  
 
Der er ikke vildt med fugle, og alle (herunder dagbogsholderen) slapper lidt af efter nogle oplevelsesrige 
og aktive dage på South Georgia.   
 
 
Lørdag den 15. november 2008 
Vejr: SW 6-8 senere øgende til 15 ms, 8/8, -1°C. 
 
Vi fortsætter mod South Orkney Islands og har her til morgen 50 sømil igen. Der er flere isbjerge i 
horisonten. Blåst fra storhvaler holder morgenholdet beskæftiget, men det er langt væk. Vi har længe haft 
landkending på South Orkney Islands. Vinden er flovet, og bjergene står i flot sollys. Isbjergene er mange, 
og de er spektakulære i sollyset. 
 
Vi sejler igennem Washington Strait mellem øerne Laurie Island og Coronation Island. På Laurie Island 
findes en argentinsk vejrstation, og vi ser deres ”telte”. Endnu flere isbjerge møder os syd for øerne, og vi 
må ”klemme” os ind imellem to af slagsen. På flere isbjerge står Chinstrap Penguins. Hvordan de får 
kommer derop er svært at forstå. Det blæser kraftigt her syd for øerne. Vi håber på lidt læ bag Signy 
Island, så vi kan komme i land ved Shingle Cove på Coronation Island.  
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Shingle Cove. Foto Erik Mølgaard.  
 
Shingle Cove (kl. 15.30-19.00): 
Vi blev sat af ved Adelie-kolonien. Her var der læ for den hårde sydvesten vind. Pingvinerne havde 
allerede lagt æg, og kjoverne stod allerede på spring tæt på de ynglende pingviner. De har åbenlyst ikke 
den samme respekt for et Adelie Penguin-næb, som et King Penguin-næb. En kjove begyndte at trække 
en Adelie Penguin i halen, for at få den til at fjerne sig fra ægget og forsvare sig, hvorved en anden kjove 
kunne stjæle ægget. Men kjoverne havde ikke held med foretagendet denne gang. Vi sad og fulgte med i 
de små pingviners gøremål. Nogle pingviner brugte fortsat tid på at ”finde” småsten til deres rede, dvs. 
stjæle sten fra de andre pingviners reder. Det medfører tumult, og en fremmed pingvin nær reden 
medfører udfald, og med mange reder, kan en tyvagtig pingvin hurtigt komme til at løbe spidsrod blandt 
vrede artsfæller.  
 
Klippevæggen over pingvin kolonien var yngleplads for såvel Cape Petrel som Snow Petrel. Snow Petrels 
sås flyvende langs klippevæggen ivrigt kaldende. På et tidspunkt sås 20 fugle flyve over bjergkammen.  
 
Vi har nu passeret 60 grader sydlig bredde, så nu er vi i Antarktisk farvand. Kl. 19.00 sejler vi sydpå i 
Weddellhavet. 
 
 
Søndag den 16. november 2008 
Vejr: SW 2 ms, 8-3/8, -1 - +1°C, senere NØ 1, 8/8, snebyger.   
 
I går aftes blev der sat turbo på maskinerne, og vi pløjede os gennem bølgerne med megen rulning og 
hugning til følge. Her til morgen vågner vi til et stille hav med megen lidt bølgegang. Nu sejler vi kun på en 
motor, så vi skyder kun 9 knob. En Antarctic Petrel får flere på broen, men det var kun forretten. 
Hovedretten var et hvalshow uden lige.  
 
Vi var vidne til 8-11 Sydlig Blåhvaler, 2 Finhvaler og 1 formodet Sei hval, som havde fundet sig et god 
stime krill (lyskrebs). Det blev derfor til mange blåster og uddykninger ofte meget tæt på skibet. Et 
fantastisk skue og vores længsel efter at se hvaler, kan nu dulmes (i det mindste et par dage, ha ha!). 
Sydlig Blåhval er noget man sjældent ser på disse ture, så det var lidt af et scoop, vi her var medvirkende 
til.  
 
Helt ”oppe” forlader vi området, hvor hvalerne opholdt sig, og ved 11-tiden nærmer vi os drivisen. Først øst 
for os og siden foran vores skib. Vi ændrer sejlrute til en lidt mere vestlig retning, så vi kommer så langt 
ned inden vi må forcere isen (hvis muligt). Her i kanten af drivisen ligger den opbrudte is i større eller 
mindre bånd med frit vand imellem. Vi fortsætter mod sydvest og endnu en blåhval og et par Antarctic 
Petrels viser sig. Det skyer til, og det begynder at sne med en mærkbar sigtforringelse til følge. Vi ender i 
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en lomme af drivis, som det ikke anses for hensigtsmæssigt at forcere. Vi må sejle tilbage for at komme 
udenom pakisen, som ligger langt nordligere end forventet.     
 
 
Mandag den 17. november 2008 
Vejr: SW 3-14-18 ms, 8-0/8, -1 - 0°C   
 

 Brainsfield Strait. Foto: Erik Mølgaard. 
 
Vi har nu sejlet hele natten med retning mod Den antarktiske Halvø. Vi er i Brainsfield Strait og sigter mod 
Antarctic Sound, hvor vi har planlagt landgang. Vi passerer flere store isbjerge, ligesom vi i de små 
grødisbælter, som vi sejler igennem, ser flere optøede små isklumper kollapse, når dønningerne fra skibet 
rammer dem. Det klarer op, og med opklaringen frisker vinden igen. Indenfor en halv time er der 
skumtoppe på bølgerne, der begynder at rejse sig. Vi når op på hård kuling, inden vi kan sejle direkte 
sydpå mod Antarctic Sound. Efterhånden som vi komme i læ, bliver vandet helt roligt. Meldinger fra et 
andet skib, sagde frit vand til Brown Bluff, som er vores planlagte landgangssted. Men nu viser det sig, at 
den sydlige del af Antarctic Sound er fyldt med pakis. Det er dog ikke værre at vi stille og roligt kan forcere 
isen, og vi når helt frem til Brown Bluff på spidsen af Den antarktiske Halvø.  
 

 
På vej til Brown Bluff i Antarctic Sound. Foto: Erik Mølgaard. 
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Brown Bluff (kl. 16.30-20.15): 
Vi får nu Det antarktiske Kontinent under vores fødder, det er stort. Kulisserne er helt fantastiske, så det er 
meget bevægende. Sol på en skyfri himmel, is og isbjerge og så lige en stor koloni af Adelie og en mindre 
af Gentoo Pingviner. Vi nyder et par timer med pingvinerne. De er bare so cute, når de vralter forbi. 
Tilbage til skibet sker via et Zodiac-cruise blandt imponerende isbjerge og pakis. Nogle af deltagerne 
kaster sig i det kolde vand inden sejlturen. Hver sin fornøjelse, men de virker som helt nye mennesker, da 
de kommer op af vandet. I dag har vi set de første sæler, da såvel en Weddell og en Leopard Sæl blev set  
på isen, da vi nærmer os Brown Bluff. Vi forlader Brown Bluff efter en enestående landgang, og det lykkes 
os at forcere pakisen i det sydlige Antarctic Sound, så vi kan sejle ind i det mere isfrie Weddellhav.  
       

 
Første landgang på Det antarktiske Kontinent. Brown Bluff. Foto: Erik Mølgaard 

 

 
Smukke kulisser med Gentoo Pingviner og Brown Bluff. Foto: Erik Mølgaard 
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Vikinger ved Brown Bluff. Og Siri træner til at blive pingvin i sit næste liv. Foto: Erik Mølgaard. 

 
 
Tirsdag den 18. november 2008 
Vejr: S 1-2 ms, 2/8, 3-5°C. 
 

 
På isen ved Snowhill Island, mens alt åndede i fred og idyl – og inden der blev råbt kejserpingvin. 

Foto: Erik Mølgaard 
 
Vi har på ny sejlet hele natten. Vi styrer nu mod Snow Hill Island i håbet om at møde en Emperor Penguin, 
som yngler på isen syd for øen. Vi har igen i dag et pragtfuldt vejr. Let vind og flot sol. Vi passerer 
Seymour Island, og når lige nord for spidsen af Snow Hill Island, da fastis stopper os.  
 
Bouchard Strait (kl. 13.00-18.30): 
Vi ser en del sæler langt ude på fastisen. Vi prøver at komme lidt længere sydpå ved at sejle over mod 
James Ross Island. Her må vi også se fastisen blokere, så vi vælger at bruge lidt tid her ved iskanten. 
Kaptajnen prøver at ”lægge” skibet op på iskanten, så vi kan få os en spadseretur på isen. Efter tre forsøg 
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opgiver han dette. I stedet tages Zodiac-bådene i brug, og alle interesserede får sig en sneboldkamp på 
isen. Den kåde leg bliver dog stoppet, da Einar og Frands, som opholder sig på øverste dæk, finder en 
Emperor Penguin. Pludselig er det ikke så sjovt at kaste snebolde på isen, for alle får travlt med at komme 
ombord på skibet igen. Og alle bliver belønnet med en rastende Emperor Penguin på isen. Der går også 
yderligere to længere ude på isen, og senere da skibet manøvrerer ind i en anden isfri lomme, ser vi flere 
af slagsen. Sluttelig, da vi igen bevæger os nordpå, ses yderligere 5 Emperor Penguin 
svømmende/dykkende foran skibet. I alt 22 bliver noteret.  
 
Kl. 18.30 sejler vi nordpå mod Weddell havet fra vores sydligste position (64,22 sydlig breddegrad) på den 
østlige side af Den antarktiske Halvø. Vi kommer igen fri af grødisen i Antarctic Sound og styrer så mod 
South Shetland Island, hvilket betyder at vi skal krydse Brainsfields Strait.  
 

 
    

Kejseren fejres. Foto: Erik Mølgaard 
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Onsdag den 19. november 2008 
Vejr: NW 4-6 senere 18 ms, 8/8, 1-3°C. Kl. 10 regn og ringe sigt. 
 
Nattens sejltur over Brainsfield Strait var godt med vind, men den flover, da vi kommer i læ af South 
Shetland Islands. Vi skal i land på en af Aitcho-øerne, nærmere bestemt Barrientos Island. 
 
Barrientos Island (kl. 09.30-11.30): 
Her er der godt med Chinstrap Penguins, som vi ikke har oplevet tæt på før. Vi kommer i land ved en 
Gentoo-koloni, som ligger tæt på stranden. De har bygget deres reder af sten, så de ligger på en lille 
forhøjning. Som andre pingvinarter har de travlt med at stjæle sten fra hinandens reder. Chinstrap-kolonien 
ligger lidt længere oppe af skråningen. Også her kæmpes om de bedste sten. Chinstrap Pingvinerne 
yngler lidt mere spredt. Selv højt oppe på en bjergkam står de tæt. De er helt uforstyrret af vores 
tilstedeværelse, og fotograferne har gode vilkår. Hvad billederne dog ikke kan få med, er den stank af 
ekskrementer, der tydeligvis indikerer en fiskeagtig menu.  
 

 
Chinstrap pingviner ved Barrientos Island. Foto: Erik Mølgaard 

 
Deception Island (kl. 16.00-17.35): 
Regnen holder heldigvis op, så vi får tålelige forhold. Vejret ændrer sig til stormende kuling i vindstødene, 
da vi sejler ind via Neptun Bellows, som er åbningen i Deception Islands krater. Dette må ske med største 
forsigtighed, da et undersøisk skær kan være katastrofalt for skibsfarten. Det gør indsejlingen til en 
spændingsmættet affære, og alle mand er på broen, de barske dog i forstavnen. Et skibsvrag vidner om, at 
skæret skal tages alvorligt. På klipperne ved indsejlingen findes Chinstrap-kolonier – flere højt oppe på 
bjergryggen. Hvilken vandring, de skal ud på, når de skal ud og fiske og tilbage på bjerget.  
 
Vi sejler ind i Whalers Bay. Vinden forhindrer en landing. Det gør kaptajnen noget ved, da hen simpelthen 
sejler skibet direkte ind på stranden!!! Da det er sandstrand kurer skibet op på stranden, men det er en 
måbende besætning og deltagere, der var uforberedt på aktiviteten. Efter ”landingen” får vi en 
rundturssejlads inde i Port Forster, som er det havfyldte krater. Sigten er ikke den bedste, men vi kan se 
en gletsjer med skiftevise lag af aske og is.     
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Torsdag den 20. november 2008 
Vejr: NW 5 ms, 8/8, 1°C.   
 
Igen en nat med sejlads, og vi ankommer til den nordlige ende af Lemaire Channel, som ligger syd for 
Anvers Island.  
 
Leimare Channel (kl. 08.00-10.00): 
Det er en utrolig flot sejltur gennem en kanal med sne- og gletsjerbelagte bjerge på begge sider. Den ene 
side er kontinentet og den anden en ø, kaldet Longfoot. Bjergene rejser sig højt over os og spektakulære 
gletschere venter på varme og løsrivelse fra klipperne. Her er godt med Snow Petrels blandt isbjergene, 
som i den sydlige del propper lidt til. Skibet må zigzagge sig forbi isskosserne, men det forløber fint, og vi 
kommer igennem til åbent vand.  
 
 
 
Pléneau Island (kl. 10.00-11.30): 
Herefter er der Zodiac-cruise omkring en Gentoo-koloni på Pléneau Island og rundt om isbjerge ud for 
øen. Der ligger et sejlskib på den anden side af øen. Vi kan lige se masten stikke op over den 
snebeklædte bakketop.   
 

 
Kaptajnen – altid i civil – på broen. Foto: Erik Mølgaard 

 
Petermann Island (kl. 13.15-14.30): 
Vi er nu nået til den sydligste position på turen og på den vestlige side af Den antarktiske Halvø (65,10 
grader sydlig bredde). Ved landgangen til Petermann, måtte vi vente 1½ time på at et andet skib fik alle 
folk fra land. Da det så ved 13.30-tiden var vores tur, måtte vi opgive, da vinden øgede og satte 
bevægelse i nogle store isskosser, der lå ved landgangsstedet. Den ene gummibåd var ved at blive klemt 
inde, og dønningerne var ret kraftige. Tre fyldte Zodiacs lå og ventede, men måtte som sagt opgive. 
 
Vi sejler nu nordpå mod Lemaire Channel for at se, om vi kunne få en syd-nord sejlads også. Det kunne vi, 
og vi fik endnu engang oplevet de smukke omgivelser. Vi hører flere gletschere ”arbejde”, men ser kun 
små nedstyrtninger. Turen går nu videre til Paradise Bay og Almirante Brown, en nedlagt argentinsk base 
på Kontinentet.  
 
Almirante Brown (kl. 20.30-22.50): 
Det begynder at sne, og Gentoo Penguins, der ligger omkring basens hytter, passer på deres æg, her i 
snevejret. Ikke alle pingviner har lagt æg endnu, så der er fortsat lidt kamp om pladserne. Bag basen går 
en snefane op langs bjergtoppen, og flere benytter lejligheden til at få lidt varme, og begiver sig op på 
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toppen. Udsigten meldes ikke så god pga. sne og dis. Flere tager på Zodiac-cruise, og turen nydes i fulde 
drag.    
 

 
Vores anden kontinentale landgang ved den argentinske vejrstation Almirante Brown.  

Foto: Erik Mølgaard. 
 

 
Det kunne ligeså godt være Chinstrap Penguins på vej til reden.  

Almirante Brown. Foto: Erik Mølgaard 
 
 

Fredag den 21. november 2008 
Vejr: NØ 4-12 ms, 8/8, 0-1°C.  
 
Kl. 08.00 er vi på vej ud i Brainsfield Strait igen-igen. Vi styrer mod Half Moon Island. Der er dog lige et 
problem. Der er konstateret et hul i skibets skrog. En olietank er blevet fyldt med saltvand. Det blev 
opdaget af besætningen i nat. Det skulle dog ikke have betydning for hjemturen, så indtil videre, så sejler 
vi som planlagt. Stormlavtrykket i Drake Passage huserer fortsat. Vi håber på at vi kun får bagside-vejr.  
 
Half Moon Island (kl. 14.40-16.45): 
Vores sidste landing på Antarktis bliver på øen Half Moon Island en mindre ø lige nord for Livingston 
Island, som er en del af South Shetland Islands. Her er også en stor koloni af Chinstrap Penguins samt, 
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som vanligt, Gentoo Penguins. Antarctic Tern har også en lille koloni, og vi ser 12 fugle. Vi finder en fod af 
en Emperor Penguin på stranden.   
 
Vi forlader Half Moon Island ved 17-tiden og stikker NØ og Drake Passage. Barometeret er lavt, og det ser 
ud til at lavtrykket har nået os. Vejrmeldingen sagde ellers, at de ikke ville komme op i dag eller i morgen. 
Vi kommer fri af South Shetland Islands, og dønningerne fra Drake Passage får frit løb. Det giver nogle 
ordentlige gyngeture, og bølgesprøjt står ind over skibet og broen. Mod aften klarer det op, barometeret 
stiger og vinden tager af. Men dønningerne har vi endnu. 
 
 
Lørdag den 22. november 2008  
Vejr: NØ 4-12, 8-0/8, 4°C kortvarigt tåge. 
 
Bølgerne er fortsat 5 meter høje, men vinden har lagt sig yderligere, så lige nu kører det fint. Vi passerer 
60 grader sydlig bredde, så det Antarktiske farvand ligger nu bag os. Blue Petrels dukker op og Hans W. 
finder endnu en Spækhugger.  
 
Vi sejler nu i Drake Passage i svag vind. Det er klart og kun gamle dønninger til at få skibet til at vippe. 
Senere bliver det sol og havet lægger sig yderligere. Hvis man ikke lige vidste, at vi var midt i et af de mest 
stormomsuste farvande i verden, så ville man ikke tro det. Inden solen går ned frisker vinden lidt op igen 
fra nordvest. Vi har passeret Den antarktiske Konvergens, som er grænsen mellem det kolde hav i syd 
(temperatur på 0-1 grader), og det varmere vand i nord (temperatur på 8-10 grader). Vi oplevede 
pludselige tåge under denne passage.  
 
Vi stiller vores egen indførte sommertid tilbage, så vi har en time mere i dag. 

 
Søndag den 23. november 2008  
Vejr: NW 6-14 ms, 0-8-5/8, 4°C regn-/haglbyger  
 
Vi har god fart på indtil ved 4-tiden om morgenen. En hagl-regn/byge bygger op i vest. Da den havde 
passeret blev der åbnet op for vinden, og inden nul komme fem, så er det hård kuling, hvilket selvfølgelig 
tager lidt af farten, da vi har modvind. Vi hugger os igennem chilensk farvand, og kommer endelig i læ af 
Chiles sydligste øer og Kap Horn. 
 
Vi sejler ind i Beagle Channel, hvor der også ses flere havfugle. Adskillige Wilsons Storm Petrel og Black-
browed Albatross sås her. Cape Petrel forlader dog hurtigt følgeskabet med skibet, og søger til havs igen.  
Vi sejler 2½ time til vores ankerplads i smult vande. Vi får lods ombord kl. 01.00 i nat. De morgenfriske kan 
følge den sidste sejlads til Ushuaia i morgengryet. 
  

  
Mandag den 24. november 2008 
Vejr: NW 2, 2-0/8, 2-8°C  
 
Beagle Channel (kl. 05.00-06.30): 
Vi hæver ankeret i løbet af natten og sejler i solopgangen mod Ushuaia. Hvilket sceneri, der udspiller sig. 
Stille vejr og en klar morgen med den spæde sol i ryggen. Kanalen vrimler med Imperial Cormorants og 
Chilian Skuas. 
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Efter 20 fantastike dage på søen er vi tilbage til civilisationen i Ushuaia. 

 Foto: Erik Mølgaard. 
 
 
 
 
 

 
Afmønstring i Ushuaia og farvel til Ellie og Morten. 

Foto: Erik Mølgaard 
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Ushuaia (kl. 06.30-12.15): 
Vi venter en rum tid på at lægge til kaj i Ushuaia havn. Og før vi kan gå i land, skal vi cleares. Men vi keder 
os slet ikke. På dækkes observerer vi mange fugle i havnen, og over bjergene kredser 3 Andean Condors. 
Stemningen stiger, selvom de er lidt langt væk. Det er jo trods alt de første vi ser.  
 
Vi forlader så skibet, og 2 busser holder klar og bagagen bliver pakket. Det bliver herefter til en bevæget 
afsked med Morten og Ellie, så tårerne får frit løb, når der skal siges farvel. Morten skal hjem og Ellie tager 
endnu en tur med Professoren. John deltager i vores ture de næste to dage. Det har jo været fantastisk at 
vi sådan har kunnet vælge vores egne ekspeditionsleder, læge og guider. Vi kender hinanden ud og ind, 
og vores behov er blevet imødekommet og tilgodeset. Besætningen har også været serviceminded, og 
ydet en fin indsats. Et dykkerhold ankommer for at besigtige hullet i skroget på Professoren. Hvad mon de 
finder ud af? 
 
Vi kører de 10 minutter til Hotel Tierra del Fuego efter at vi er spadseret gennem tolden. Vi kan ikke få 
værelser her kl. 09.30, så vi deponerer kufferterne og går på bytur eller en tur ned i havnen for at se på 
fugle eller fotografere. Da der bliver ”åbnet” til værelserne, kan der lige nås en kort slapper, eller man kan 
kikke ud af hotelvinduet (hvis man har værelse ud mod bjergene) og se de 3 Andelskondorer, som sås fra 
skibet i morges.  
 
Kl. 12 mødes vi igen på hotellet, og efter lidt forvirring om afgangstidspunktet, kører vi til restauranten på 
Hotel Tolkeyen, som ligger lige ud til Beagle kanalen 15 minutters kørsel fra hotellet. Salatbord, som vi 
ikke har set i 3 uger, var en uddelt succes, hvis man skulle dømme efter portionsstørrelser og antal besøg. 
Og så fulgte en bunke kød af lam, kylling og pølse. Jo, de sparer ikke på kødet hernede.  
 
Ved kanalen ser vi to arter Steamer-Ducks side om side, ligesom nogle Black-faced Ibis spankulerer rundt 
blandt gæs og ænder lige ved grusvejen. Endnu en højtflyvende Andean Condor glider over. Godt mætte 
kæmper vi os op i busserne, og kører til Tierra del Fuego National Park. Højdepunktet i dette besøg var 
synet af et Magellanic Woodpeckers, hvor vi først så en hun og senere så et par på klods hold under 
fødesøgning. De var meget stationære og tillidsfulde.  
 
 
Tirsdag den 25. november 2008 
Vejr: W 4, 8/8, 5-8°C. 
 
I dag var vi delt i 2 hold, der tager på tur. Et tredje hold slapper af i byen og et fjerde hold slapper af i byen, 
og tager med det første hold til skiliften om eftermiddagen. Kom ikke og sig, at DOF Travel ikke 
imødekommer alle behov! 
 
Det første hold tog igen ud til Tierra del Fuego National Park om formiddagen og tilbage til Ushuaia og 
med skiliften til Glaciar Martial. Det andet hold tager også på gletsjer-besøg til Hidden Lake og Rubbish-
dump. 
 
Tierra del Fuego National Park (kl. 08.45-13.15): 
Igen i dag scorer vi 3 Magellanic Woodpeckers mere samt en Austral Pygmy-Owl på tæt hold. Vi ser 
sørme også White-throated Caracara midt inde i parken – for os højst uventet. Den satte sig pænt i en 
trætop overfor os, fløj en tur og kom tilbage til samme træ. Efter en smuk vandring spiser vi frokost for 
enden af Pan-American Highway No. 3, som går fra Alaska og hertil – en tur på 17.848 km. Denne 
berømte Highway er mål for mange med forskellige transportformer: bil, veteranbil, cykel sågar på hest. Vi 
ser en tysk indregistreret autocamper, der har nået ”målet”. Ved frokoststedet, hvor vejen ender, bryder 
solen frem for et kort øjeblik, og straks lyder Austral Parakeets pludre bag toiletvognen. 
 
Glaciar Martial med skilift (kl. 14.00-16.30): 
Det blæste på toppen, og selv på nedturen i skiliften kom kastevinde, selvom vi burde være i læ. Når 
svingningerne i skiliften blev lidt for kraftige, blev farten bremset lidt. Men blæsten forhindrede dog ikke, at 
der fortsat blev sendt folk op på gletscheren. To White-throated Caracaras sås højt oppe langs 
bjergtoppen.  
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Hidden Lake og Rubbish Dump (kl. 09.00-16.00): 
Targit-arten White-bellied Seedsnipe blev set fint, bl.a. gående på en snefane. En fin Andean Condor blev 
også noteret. Hele 8 White-throated Caracaras holdt til ved Rubbish-dump, suppleret med 50 Chimango 
og 15 Southern. Der var også store flokke af Grey-headed Gull. 
 
Vi tjekker ud fra Hotel Tierra del Fuego og kører til lufthavnen. Vi skal med et aftenfly til Buenos Aires. 
Afgang Ushuaia med 50 minutters forsinkelse kl. 21.30 med Aerolineas Argentinas MD 80. Forventet 
flyvetid 3 timer 10 minutter. 

 

 
Så går det opaf. Hidden Lake. Foto: John Frikke 

 
Onsdag den 26. november 2008  
Vejr: NØ 2, 8-5/8, 29°C. 
 
Touch down Buenos Aires kl. 01.45 lokal tid med en lidt anden temperatur end vi har været vandt til – 
nemlig 29°C. Effektiv kuffertudlevering, pakning i bus og af sted – ingen trafik. I seng på Hotel Lafayette kl. 
03.15. 
 
Der var morgenmad indtil kl. 10.00 og herefter deponering af kufferter. Den sidste dag bliver anvendt til 
bytur, fugletur til Costanera Sur eller et smut til blishøne-søerne ved Indenrigslufthavnen. Costanera Sur 
var endnu mere tør end sidst. Vi så end ikke en vibe. Søerne ved Indenrigslufthavnen indeholdt tre arter af 
blishøns, ynglende Coscoroba Swan, Jacana og meget mere.  
 
Kl. 18.00 begiver vi os – i god tid med plads til myldretid – til den Internationale lufthavn og tjek-ind og så 
op i transithallen for at vente på Lufthansas jumbojet. Vi venter en time i flyet, da bagagesystemet og det 
fysiske antal kufferter ikke stemmer overens, så der må kontroltælling til. Vi kommer endelig i luften kl. 
23.50 og har 12 timers og 15 minutters forventet flyvetid foran os. 
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Torsdag den 27. november 2008  
 
Det blev til godt 11 timers bumletur pga. en kraftig vind. Vi må have fløjet på langs af en jet-stream, og 
med den kraftige vind i ryggen, så indhentede vi den mistede time i Buenos Aires. 
 
Flot sol over Alperne. Landing i Frankfurt kl. 15.15 lokal tid. Københavner-flyet afgår kl. 16.55, så der 
burde være tid nok til at nå det. Men, men, men. Tysk effektivitet var ikke i højsædet denne dag i Frankfurt 
lufthavn. Først en lang gåtur til paspolitiet, som ender i en lang kø. Herefter en lang gåtur til security, som 
ender i en endnu længere kø. Sidste mand går ombord i flyet netop rettidigt. 
  
Landing i CPH som planlagt kl. 18.10 efter en times flyvning med Lufthansas Airbus A321. Det var en flok 
trætte og glade deltagere, der kom hjem efter en ferie langt ud over det sædvanlige. Jyderne og fynboerne 
måtte dog lige rejse lidt mere, før de var trætte og glade.  

 
 

 
 
 

 
Vil vil aldrig glemme de smukke isbjerge. Foto: John Frikke 
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Samlet artsliste Argentina og Antarktis  1/11 – 26/11 2008 
 

 
Denne artsliste er et produkt af notater fra Erik Mølgaard, Erik Vikkelsø, Andreas Petersen, Morten 
Jørgensen og Peter Lafrenz. 
 
Rødlistestatus er opført, såfremt arten fremgår af IUCN’s liste (International Union for Conservation of 
Nature and Naturel Resources).   
 
Taxonomien i denne rapport er primært klassifikation og navne fra The Clements Checklist og Birds of the 
World, 6. edition.   
 
Fugleliste:   
 
Greater Rhea – Rhea americana 
Vi så 12 fugle i en indhegning den 2/11 ved Ceibas. Da de gik sammen med husdyr, og da de var i 
indhegning, regnede vi dem ikke rigtig for noget, der var værd at notere. Vores guider fra Seriema 
bedyrede dog, at det var vilde fugle, som kravlede ind under indhegningen, for at få adgang til det udlagte 
korn.  
 
Lesser Rhea – Rhea pennata 
Vi så 6 fugle fra busserne den 4/1 på vej til Puerto Piramides, Valdés Peninsula. Så snart vi var stoppet, fik 
de travlt med at komme væk, og de forsvandt ud over pampassen i høj fart. Conservation status: Near 
Threatened.   
 
Elegant Crested Tinamou -  Eudromia elegans 
Vi så 5 fugle den 4/11 fra busserne på pampassen, Valdés Peninsula. En enkelt kunne ses gående ved 
vejen, da vi ventede ved indgangen til Nationalparken.   
 
King Penguin – Aptenodytes patagonicus 
Den samlede bestand på South Georgia anslås til 450.000 par, og bestanden er generelt stigende, hvilket 
vi selv kunne konstatere, da vi selv så 14 på Saunders, Falklandsøerne, en relativ ny koloni, der er 
etableret af fugle fra South Georgia.  Bestandsstørrelsen i 2005 er anslået til 150.000 St. Andrews Bay og 
Salisbury Plan (Bay og Islaes) 50.000. Herudover estimerede vi 10.000 i Fortuna Bay. Vi har således 
været i områder med 425.000 individer, og vores bud er godt 300.000 fugle, bl.a. pga. de mange ungfugle. 
Kongepingvinerne kan svømme flere hundrede km for at fange fisk, primært lanternefisk, som de fanger i 
en dybde af 100-300 m.      
 

 
    King Penguins St. Andrews Bay. Foto: Lis Kastrup/Svend Petterson 
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Emperor Penguin – Aptenodytes forsteri 
Da det lykkedes for os at sejle helt ned i Weddelhavet til nordspidsen af Snowhill Island, hvor en koloni på 
4.000 par yngler syd herfor ude på fastisen. Vi havde faktisk opgivet at få den at se, og programmet stod 
på vandretur og sneboldkamp på fastisen. Ikke alle tog på ud på isen, og heldigvis for det, for pludselig 
blev der råbt Kejserpingvin fra skibet, og alle på isen fik travlt med at komme ombord og op på øverste 
dæk. Inden vi forlod området havde vi talt 17 fugle, heraf en 2k fugl. Om eftermiddagen, da vi sejlede 
nordpå, sås yderligere 5 fugle fra broen. Vi fandt i øvrigt også en fod fra en kejserpingvin på stranden på 
Half Moon Island. Den 1,30 meter høje pingvin kan veje op til 40 kg, når den påbegynder yngletiden. Den 
er en fantastisk dykker, og kan således være neddykket i op til 18 minutter og nå en dybde på 535 meter! 
Verdensbestanden er på ca. 400.000 individer. 
 
Gentoo Penguin – Pygoscelis papua 
Den mest udbredte pingvin. Sås både på Falklandsøerne, South Georgia og Den antarktiske Halvø. Den 
største koloni vi besøgte, var på Saunders, Falklandsøerne, og her er estimatet 3000 fugle. Vi har noteret 
over 7000 fugle på turen. Conservation status: Near threatened. Subantarkiske bestande er faldet 
markant. På Falklandsøerne er bestanden reduceret med 45% over de sidste 60 år. På South Georgia er 
reduktionen 33%. Årsagen skyldes formentlig klimaændringere, da bestanden på Antarktis er i vækst.   
 
Adelie Penguin – Pygoscelis adeliae 
Den mindste pingvinart på turen med en højde på 71 cm. Knyttet til de kystnære egne af Antarktis, men er 
også fundet ynglende så langt nordpå som South Georgia. Navnet Adelie, har den fået fra en fransk 
søfarer, der døbte den navnet på sin hustru. I 1990 er der estimeret en samlet bestand på 2,4 mio. 
ynglepar. Vi noterede 13.800 fugle med flest – 3000 - på Shingle Cove, South Orkney Islands, den 15/11 
og 10.000 Brown Bluff, Den antarktiske Halvø, den 17/11. 
 

 
Kan alle høre mig? Adelie Pingvin. Foto: Erik Mølgaard 

 
Chinstrap Penguin – Pygoscelis antarcticus 
Også en pingvin, der primært er knyttet til Den antarktiske Halvø. Dog så vi 75 i Coopers Bay, South 
Georgia, den 15/11, udad 6.287 noteringer. Flest sås den 19/11 med 4000 fugle på Aitcho Island 
(Barrington Islands, South Shetland Islands), og 2000 fugle den 21/11 Half Moon Island, South Shetland 
Islands. Vi flere lejligheder kunne vi konstatere kolonier højt oppe på bjergtoppene, hvor de øverste klipper  
først bliver snefrie.   
 
Macaroni Penguin – Eudyptes chrysolophus 
Ikke set så talrig som mange af de øvrige pingvinarter til trods for at det er den almindeligste pingvinart på 
South Georgia, hvor der yngler 1 mio. ynglefugle. Man ser dem simplethen ikke. En koloni på Cooper Bay 
på 2000 fugle den 13/11 var den eneste koloni, som vi så. Herudover så vi 8 den 22/1 lang ud på havet i 
Drake Passage.  
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Rockhopper Penguin – Edyptes chryscome 
Sås kun på Falklandsøerne, med 30 den 6/11 i Black-browed Albatross-kolonien på Steeple Jason, og 
2300 fugle på Saunders i koloni sammen med Imperial Shag den 7/11.   
 

 
Rockhopper Penguin på Saunders. Foto: Lis Kastrup/Svend Petterson 

 
Magellanic Penguin – Spheniscus magellanicus 
Af de 8 pingvinarter vi så, så er Magellanic den art med det nordligste udbredelsesområde. Vi så den i 
Ushuaia havn samt da vi stævnede ud fra Puerto Madryn den 4/11 i Golfo Nuevo med 250 fugle. Ved en 
mindre koloni på Gypsy Cove, Falklandsøerne, den 8/11, sås 2 fugle, og den 7/11 sås 70 fugle på Carcass 
og Saunders, Falklandsøerne. I alt noteredes 328 fugle. Conservation status: Near threatened. Bestanden 
vurderes til 1,3 mio. par. Største trusler er olieforurening, som årligt vurderes til at slå 20.000 adulte og 
22.000 juvenile ihjel alene ved Argentinas kyster. Nedgang i fiskebetande er en anden årsag.   
 
Pied-billed Grebe – Podilymbus podiceps 
Holdet (Vikkelsø Rasmussen og Elley), der besøgte søerne ved Indenrigslufthavnen i Buenos Aires, så 3 
den 26/11.  
 
White-tufted Grebe – Rollandia rolland 
Da Costanera Sur i Buenos Aires var udtørret, så hovedparten af holdet kun 1 den 4/11 i søen ved Trelew 
og 2 den 8/11 Yorke Bay Pund ved Airstrip Port Stanley, Falklandsøerne. Til gengæld gav søerne ved 
Indenrigslufthavnen, BA, i alt 57 fugle fordelt på tre flokke.  
 
Great Grebe – Podiceps major 
I alt sås 33 fugle. 15 på hvalsafarien, Puerto Piramides, den 4/11. Samme dag sås 4 i Golfo Nuevo efter 
afsejlingen fra Puerto Madryn og sluttelig sås i alt 12 på 3 dage i Beagle Channel og Tierra del Fuego NP 
(bl.a. en fugl på rede). Endelig en fugl ved søen nær Indenrigslufthavnen.   
 
Wandering Albatross – Diomedea exulans 
Denne fugl med det længste vingefang i verden (normalt 3,1 meter, men fugle op til 3,7 meter er målt) Har 
Conservation status: Vulnerable. På ynglestedet på Prion Islet, South Georgia, så vi 7 næsten flyvefærdige 
unger fra året før. De gamle fugle havde ikke indfundet sig på redepladserne endnu, selvom vi så en adult 
flyver over øen. Så vi må have de gamles display til gode. Men det bliver nok svært at opleve her 
fremover, da øen lukkes for besøgende ca. 1/12. En nødvendig beslutning for at give fuglene fred og ro, 
og slut er også en vandring rundt blandt rederne. Nu er der en boardwalk, der kun må anvendes. 
Vandrealbatrossen er opdelt i 5 racer, og vi så racen Exulans, som også kaldes Snowy Albatross. Vi 
noterede i alt 58 fugle. Flest sås på havet mellem Falklandsøerne og South Georgia (23 fugle) og Drake 
Passage den 23/11 med 10 fugle. Første fugl sås den 5/11, hvor vi så 3 på havet på vej mod 
Falklandsøerne.    
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 Wandering Albatross. Foto: Erik Mølgaard 
 
 
Southern Royal Albatross – Diomedea epomophora epomophora 
Den næststørste albatros efter Vandrealbatrossen. Clements regner begge Kongealbatrosserne for en art, 
medens andre forfattere, har dem splittet i to. Vi noterede 15 fugle af den sydlige race Epomophora med 
flest omkring Falklandsøerne (8 på havet før Falklandsøerne, 3 på havet før South Georgia). Endvidere 4 
Drake Passage den 23/11. Conservation status: Vulnerable.  
 
Northern Royal Albatross – Diomedea spomophora sanfordi 
Racen Sanfordi, der også har Conservation status: Vulnerable. Vi noterede to fugle: 2 på havet mod 
Falklandsøerne den 4/11 og 2 Drake Passage den 23/11.  
 
Wandering/Royal Albatross – Diomedea exuland/epomophora 
De store albatrosser er et kompleks med mange dragter og underarter, hvilket giver store udfordringer for 
bestemmelserne. Vi noterede således 40 store sp-albatrosser på turen, hvilket indikerer, at der kræves 
gode obs-betingelser for bestemmelsen, og selv da, kan der opstå drøftelser om art/race.   
 
Grey-headed Albatross – Thalassarche chrysostoma 
Den gamle gråhovedet Albatros er nem at gå til. Unge sortbrynede kan godt ligne unge gråhovedet. Vi 
noterede i alt på turen 44 fugle, hovedsagelig fugle set på det åbne hav. Flest sås den 22/11 med 20 fugle 
Drake Passage. Herudover sås på 3 dage på turen fra Falklandsøerne til South Georgia 15 fugle.  
 
Black-browed Albatross – Thalassarche melanophris 
Den mest almindelige albatros på turen. Vi var så heldige, at vi kom i land på Steeple Jason, 
Falklandsøerne, den 6/11, hvor verdens største koloni af denne art findes. 113.000 par er det estimerede 
antal ynglepar. Vi havde også meget fine ynglende Black-browed Albatross’ på Saunders den 7/11, hvor 
150 sås på fineste hold. I alt noteredes 102.758 fugle.    
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 Black-browed Albatross. Foto: Erik Mølgaard 

 
 
Light-mantled Albatross – Phoebetria palpebrata 
Hele 77 fugle af denne smukke og slanke albatros blev set, primært omkring South Georgia, men også 
enkelte fugle langt til havs: Drake Passage: 5 fugle og havet mellem South Georgia og South Orkney 
Island: 2 fugle. Flest blev noteret den 13/11 med 42 fugle, hvoraf de 16 blev talt på morgensejladsen fra 
Grytviken-St. Andrews Bay. Flere steder på South Georgia havde albatrosserne trukket sig ind på 
yngleområderne i bjergene, således så vi en fugl på rede den 12/11 Fortuna Bay.  
 

                                               Light-mantled Albatross. Foto: Erik Mølgaard    
 
Atlantic Yellow-nosed Albatross – Thalassarche chlororynchos chlororynchos 
Yellow-nosed Albatross er, iflg. Clements, opdelt i to racer. Den atlantiske, som vi så, er af racen 
chlororynchos. Den anden race, Indian Yellow-nosed Albatross, er af racen bassi. Vi så to fugle den 5/11 
på havet på vej mod Falklandsøerne. Concervation status: Endangered. Truet af langline-fiskeri. 
Bestanden er reduceret med 50% over de sidste 70 år.  
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Southern Giant Petrel – Macronectes giganteus 
Kaldes også Antarctic Giant Petrel, og er den Giant Petrel, der ses sydligst, ligesom den også yngler så 
langt nordpå som Falklandsøerne og Det sydlige Patagonien. Findes i såvel en mørk som en lys form, 
hvor sidstnævnte er helt hvid med mørke pletter.  Vi så flere at den hvide form. Den var meget almindelig 
ynglefugl, og den blev noteret dagligt på hele sejlturen. I alt blev der skrevet 639 fugle i bogen. Herudover 
sås 83 sp. Giant Petrels, som formentlig har tilhørt denne art.  
 
Northern Giant Petrel – Macronectes halli 
Kaldes også Halls Giant Petrel. Yngler kun i vores område på South Georgia. Andre ynglefugle skal ses i 
Det østlige Antarktis nord for Den antarktiske Konvergens. Vi noterede 9 fugle af denne art med den 
brunrøde næbspids, primært på åbent hav på vej mod Falklandsøerne og mellem Falklandsøerne og 
South Georgia. Også to fugle i Drake Passage den 22. og 23/11. Er formentlig blevet overset blandt de 
mange Southern Giant Petrel.    
 
Southern Fulmar – Fulmarus glacialoides 
Denne subantarktiske art blev noteret med 518 fugle. De første så vi den 6/11 i Det sydlige Atlanterhav på 
vej mod Falklandsøerne. Flest – med 318 fugle - så vi den 21/11 i Brainsfield Strait, South Shetland 
Islands og udsejlingen i Drake Passage. Det næsthøjeste tal var den 16/11 i Weddell havet mod pakisen. 
Ynder at følge skibe.   
 
Antarctic Petrel – Thalassoica antarctica 
Det blev til 8 fugle af denne brun/hvide petrel, der yngler helt op til 350 km fra den antarktiske kyst. De 7 af 
fuglene sås den 16/11 i Weddell havet og den sidste den 20/11 i den nordlige del af Lemaire Channel.  
 
Cape Petrel – Daption capense  
Denne vores tro følgesvend bag skibet blev noteret med 2338 eksemplarer. Sås alle dage – på nær 3 – på 
sejlturen. Højeste dagstotal var 780 den 21/11 og ellers flere dage med 200-300 fugle. Yngler på South 
Georgia, South Orkney Islands, South Shetland Islands og Den antarktiske Halvø.  

 

Cape Petrel. Foto: Erik Mølgaard    
 
Snow Petrel – Pagodroma nivea 
Der findes to racer af Snow Petrel: Lesser Snow Petrel, racen Nivea, som vi så, og som yngler på South 
Georgia og Den antarktiske Halvø, og Greater Snow Petrel, racen Confusa, som yngler i Det østlige 
Antarktis. Som Antarctic Petrel yngler den også langt inde på land – op til 300 km fra kysten. Der er dog 
også reder på flere af de lokaliteter, som vi besøgte, bl.a. Brown Bluff og South Orkney Islands. Totalen 
blev hele 251 fugle. Det høje tal skyldes formentlig, at de ikke er taget ind på ynglepladsen endnu. Højeste 
dagstotal blev den 15/11 med 95 fugle på South Orkney Islands. Første observation var på landgangen på 
Salisbury Plain, South Georgia, den 11/11, hvor to fugle fløj rundt om skibet, inden vi skulle i land.  
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 Snepetrel. Foto: Erik Mølgaard 
 

White-headed Petrel – Pterodroma lessonii  
Nogle få iagttog et eksemplar den 9/11 på åbent hav fra Falklandsøerne på vej mod South Georgia.  
 
Soft-plumaged Petrel – Pterodroma mollis 
Vi så 14 fugle den 9. og 10/11 på vej mod South Georgia efter at have forladt Falklandsøerne.   
 
Atlantic Petrel – Pterodroma incerta  
Vi var meget glade da vi den 8/11 så 3 fugle på sejlturen fra Falklandsøerne mod South Georgia. Det 
skulle dog vise sig at det var meget beskedent ift den næste dag, den 9/11, hvor hele 52 fugle kom i 
bogen. Den 3. obsdag var den 10/11, hvor yderligere 3 blev set, så totalen blev 61 fugle. Efterhånden blev 
vi helt skrappe til at bestemme dem langt ude.  
 
 

 Atlantic Petrel. Foto: Erik Mølgaard 
 
 
Blue Petrel – Halobaena caerulea 
Denne Petrel var nem at kende på sin markante hvide halespids. Vi noterede hele 904 fugle, en antal, der 
formentlig var undervurderet. Fuglen dominerede dagen den 22. og 23/11 på sejladsen på Drake Passage, 
hvor hele 80+500 fugle blev noteret. Endvidere 185, da vi den 14/11, om aftenen forlod South Georgia.   
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Blue Petrel. Foto: Erik Mølgaard                                                                                       Antarctic Prion. Foto: Erik Mølgaard 
 
 
 
Antarctic Prion – Pachyptila desolata 
Med 6.095 noteringer på 9 dage, var denne art den mest talrige Prion. Hele 5000 noterede vi, da vi den 
13/11 en sen aften i skumringen forlod South Georgia, og fuglene søgte mod land til ynglepladsen. Yngler 
syd for Den antarktiske Konvergens på South Georgia, South Orkney Islands og Den antarktiske Halvø.  
 
 
Slender-billed Prion – Pachyptila belcheri 
Sås mere nordligt end Antarctic Prion med 921 noteringer. Heraf var 700 den 6/11 på åbent hav på vej 
mod Falklandsøerne det højeste dagsantal. Herudover 140 den 9/11 på vej mod South Georgia og 29 den 
23/11 Drake Passage.  
 
Fairy Prion – Pachyptila turtur 
Der blev noteret 18 fugle: 3 5/11 på havet på vej til Falklandsøerne, 12 den 9. og 10/11 på havet på vej 
mod South Georgia samt 3 den 23/11 Drake Passage. 
 
White-chinned Petrel – Procellaria aequinoctialis 
Meget almindelig primært på åbent hav. Yngler på South Georgia, så her sås den også tæt på kysten og i 
fjordene. Ved Macaroni-kolonien ved Cooper Bay kom en fugl og kastede sig ned i græsset, så det tyder 
på yngel her. Totalt blev der noteret 345 fugle. Flest den 13/11 med 93 South Georgia og havet syd herfor 
samt den 5/11 på havet på vej mod Falklandsøerne, hvor 70 kom i bogen.    
 
Kerguelen Petrel – Aphrodroma brevirostris 
11 fugle blev set: 1 + 8 den 4. og 5/11 på havet på vej mod Falklandsøerne samt 2 den 14/11 Scotia Sea 
på vej mod South Orkney Islands. Nærmeste ynglested er Tristan da Cunha.  
 
Sooty Shearwater – Puffinus griseus 
Sås med en total på 446 fugle. Flest 8/11 med 320 under indsejlingen til Port Stanley, Falklandsøerne, 
hvor en rottefrit ø danner rammen om en koloni. Endvidere 75 den 23/11 Drake Passage tæt på den 
Sydamerikanske kyst, hvor den også yngler. Sooty Shearwater har en verdensbestand på 10 mio. par (tal 
fra 1980).      
 
Greater Shearwater – Puffinus gravis 
Vi så 15 fugle, da vi havde sejlet ud af Golfo Nuevo i Atlanterhavet den 4/11. Endvidere 1 dagen efter den 
5/11 på havet på vej mod Falklandsøerne. Yngler på Falklandsøerne, men ellers er verdensbestanden på 
4 mio. par knyttet til Tristan da Cunha og Gough.  
 
Grey-backed Storm-Petrel – Garrodia nereis 
Stormsvaler fylder ikke meget på det store hav, så det gav udfordringer i at finde disse. Det blev til 19 af 
denne art. Yngler på Falklandsøerne og South Georgia og det var da også på havet omkring disse øer, at 
vi havde fuglene. Flest den 6/11 med 9 fugle samt 6 den 9/11 med 6.  
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Wilson’s Storm-Petrel – Oceanites oceanicus 
Blev noteret på alle dage på sejlturen, bortset fra to. I alt noteret 823 fugle. Højeste dagstotal var 200 den 
23/11 Drake Passage og 170 den 6/11 udfor Falklandsøerne.  
 
Black-bellied Storm-Petrel – Fregetta tropica 
I alt bogført 122 fugle, typisk med op til 10 pr. dag. Dog var der ”masseforekomst” en aften den 10/11 på 
havet ud for South Georgia, hvor der på en kort strækning blev talt 85 fugle. Yngler bl.a. på South Georgia, 
South Orkney og South Shetlands Islands.   
 
Magellanic Diving-Petrel – Pelecanoides magellani  
Har en begrænset udbredelse omkring Sydamerikas kyst. Vi noterede 2 den 23/11 Drake Passage på 
havet ud for kysten. Endvidere 4 den 24/11 i Beagle Channel og Ushuaia, hvor en sås, medens vi ventede 
på landgang.  
 
South Georgia Diving-Petrel – Pelacanoides georgicus 
Det blev til 5 iagttagelser af denne art. Som navnet siger, så var det ud for South Georgia, at disse blev 
observeret. Flest den 13/11 med 3 fugle.  
 
Common Diving-Petrel – Pelecanoides urinatrix 
45 blev noteret på 7 dage, heraf 16 omkring Falklandsøerne og 20 omkring South Georgia. På 
Falklandsøerne yngler nominatracen urinatrix og på South Georgia racen exsul. Vi så endvidere 500 
ubestemte Diving-Petrels den 13/11, da vi i skumringen sejlede fra South Georgia.  
 
Neotropic Cormorant – Phalacrocorax brasilianus 
35 fugle noteret: 4 + 8 Costanera Sur den 1/11 og 26/11, 6 Ceibas, 4 Otamindi samt 13 den 4/11 Valdés 
Peninsula.  
 
 
Rock Shag – Phalacrocorax magellanicus 
28 stk. blev resultatet. 1 blev set på hvalsafarien Valdés Peninsula. 23 blev set på Falklandsøerne, heraf 
20 på yngleplads i Gypsy Cove ved Port Stanley. Endvidere 4 den 23/11 i Beagle Channel.  
 
Imperial Shag – Phalacrocorax atriceps 
Ifølge Clements er Imperial Shag opdelt i to racer, som andre forfattere betragter som selvstændige arter. 
Racen Atriceps (Blue-eyed Cormorant) yngler i det sydlige Sydamerika og racen Albiventer (King 
Cormorant) yngler på Falklandsøerne. På turen så vi 8 Atriceps den 4/11 Valdés Peninsula og 481 på 3 
dage i Beagle Channel. Af Albiventer-racen så vi 243 fugle på Falklandsøerne. I alt noterede vi 734 fugle.   
 
Antarctic Shag – Phalacrocorax bransfieldensis 
Yngler på South Shetland Island og Den antarktiske Halvø. Vi så 74 fugle. Flest den 20/11 Pléneau Island 
med 48.  
 
South Georgia Shag – Phalacrocorax georgianus 
Yngler – som navnet indikerer – på South Georgia, men også på South Orkney Islands. Vi så 2000 på 
Shag Rock den 10/11. Herudover 18 iagttagelser på South Georgia samt 14 fugle den 15/11 på South 
Orkney Islands.  
 
Whistling Heron – Syrigma sibilatrix 
16 noteringer på 2 dage i Costanera Sur (1/11 og 26/11). Herudover 1 på Ceibas-turen den 2/11 og 1 på 
Otamindi-turen den 3/11.  
 
Cocoi Heron – Ardea cocoi 
Kaldes også White-necked Heron. 1 blev set den 26/11 i søen ved Indenrigslufthavnen i BA.  
 
Great Egret – Adea alba 
I alt 16 fugle: 5 + 6 Costanera Sur (1/11 og 26/11), 1 Ceibas-turen 2/11 og 4 Otamindi 3/11.  
 

  52 



Cattle Egret – Bubulcus ibis 
4 overflyvende den 26/11 Costanera Sur.  
 
Snowy Egret – Egretta thula 
13 fugle sås den 3/11 Otamindi. Herudover 2 fugle i søen ved Indenrigslufthavnen.  
 
Striated Heron – Butorides striata 
1 den 3/11 på Otamindi-turen samt 2 ved Indenrigslufthavnen den 26/11. 
 
Black-crowned Night-Heron – Nycticorax nycticorax 
2 Steeple Jason 6/11, 2 på yngleplads på klippen med Rock Shag den 8/11 Gypsy Cove. Endvidere 9 
fugle Beagle Channel, Ushuaia Havn på 3 dage samt 1 fugl i søen ved Indenrigslufthavnen. I alt 14 
observationer.  
 
Rufscent Tiger-Heron – Tigrisoma lineatum 
En fin iagttagelse da vi netop var kommet in i Costanera Sur Nature Reserve, BA, den 1/11. 
 
Wood Stork – Mycteria americana 
28 nordtrækkende den 26/11 for dem der tog til Costanera Sur den dag.   
 
Maguari Stork – Ciconia maguari 
4 observationer med 2 fugle den 2/11 frokoststedet Ceibas og 2 den 3/11 på Otamindi-turen.  
 
Buff-necked Ibis – Theristicus caudatus 
En enkelt iagttagelse i Costanera Sur den 1/11. 
 
Black-faced Ibis – Theristicus infuscatus 
12 fugle sås Tolkeyen Hotel ved Beagle Channel den 24/11. Herudover 4 fugle Tierra del Fuego NP og 1 
Glaciar Martial den 25/11. 
   
Bare-faced Ibis – Phimosus infuscatus 
10 + 3 fugle i Costanera Sur henholdsvis den 1/11 og 26/11.   
 
White-faced Ibis – Plegadis chihi 
Småflokke af fourageringstræk sås de første 3 dage, hvor 210 blev noteret.   
 
Chilean Flamingo – Phoenicopterus chilensis 
24 fugle rastede i søen ved Trelew (3/11).  
 
Southern Screamer – Chauna torquata 
4 fugle den 2/11 ved Ceibas samt 1 fugl Otamindi den 3/11. Sidstnævnte kom overflyvende højt oppe, og 
det var ikke lige var sådan en art, som man havde spolet ind på.   
 
Black-necked Swan – Cygnus melanocoryphus 
15 fugle sås den 3/11 (Otamindi og søerne ved Indenrigslufthavnen), hvor der på sidstnævnte sted også 
sås 7 den 26/11.   
 
Coscoroba Swan – Coscoroba coscoraba 
2 fugle sås den 4/11 Valdés Peninsula. Herudover 6 (2 ad + 4 juv) i søen ved Indenrigslufthavnen den 
26/11.  
 
Upland Goose – Chloephaga picta 
Med en total på 294 fugle, hvoraf de 165 er fra Falklandsøerne på tre dage og de 29 Beagle Channel på to 
dage.   
 
Kelp Goose – Chloephaga hybrida 
13 fugle noteredes på Falklandsøerne samt 4 fugle Ushuaia havn den 24/11. 
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Ashy-headed Goose – Chloephaga poliocephala 
Efter frokosten i Tolkeyen Hotel ved Beagle Channel den 24/11 var der rig mulighed for at studere denne 
art da 25 holdt til på engen foran hotellet.   
 
Ruddy-headed Goose – Chloephaga rubidiceps 
22 fugle – alle på Falklandsøerne: 20 Carcass og 2 Yorke Bay Pond nær Port Stanley.  
 
Flightless Steamerduck – Tachyeres pteneres 
Den 24/11 så vi 28 i Beagle Channel ved Hotel Tolkeyen.  
 
Flying Steamerduck – Tachyeres patachonicus 
20 sås den 24/22 i Ushuaia havn og Hotel Tolkeyen sammen med Flightless Steamerduck. Endvidere 3 
den 25/11 Tierra del Fuego NP.  
 
Falkland Steamerduck – Tachyeres brachypterus 
Sås med 3 på Steeple Jason, 4 Carcass Island, 2 Saunders og 2 Port Stanley. 
 
Ringed Teal – Callonetta leucophrys 
To fugle sås af få (Kirsten*, Frands, Peter) Ceibas den 2/11.  
 
Brazillian Teal – Amazonetta brasiliensis 
Den 2/11 sås 2 i skildpaddesøen, Ceibas. Endvidere 6 Otamindi Nature Reserve den 3/11.   
 
Chiloe Wigeon – Anas sibilatrix 
Kaldes også Southern Wigeon. Et par sås i en sø Carcass Island. Endvidere 4 Tierra del Fuego NP.       
 
Speckled Teal – Anas flavirostris 
I alt 13 noteringer. 2 den 1/11 Costanera Sur og 8 den 3/11 Otamindi-turen. Sås også på Falklandsøerne 
med 1 Steeple Jason og 2 Yorke Bay Pond.  
 
Crested Duck – Anas speculariodes 
60 iagttagelser: 2 Otamindi, 4 Trelew, 14 på Falklandsøerne, heraf 12 Carcass Island samt 40 Ushuaia 
nær lufthavnen.   
  
Yellow-billed Pintail – Anas spinicauda 
5 fugle Otamindi, 10 Carcass Island samt 3 Tierra del Fuego NP. I alt 18 iagttagelser. Clements regner 
denne  art for opdelt i to racer: Yellow-billed Pintail Anas georgica spinicauda, og South Georgia Pintail 
Anas georgica georgica. Andre forfattere betragter dem som to selvstændige arter.   
 
South Georgia Pintail – Anas georgica 
I alt 22 fugle på South Georgia: 3 Salisbury Plain, 6 Prion Islet, 2 Fortuna Bay, 8 Grytviken og 3 Cooper 
Bay.  
 
Silver Teal – Anas versicolor 
Otamindi 2 og Yorke Bay Pond 2.  
 
Red Shoveler – Anas platalea 
Med en total på 206 fugle blev denne art den mest talrige and. Flest sås den 3/11 Chiqichano Lake, Trelew 
med 175 og 25 Ushuaia nær lufthavnen den 25/11. Endvidere 3 fugle Golfo Nuevo den 4/11.  
  
Lake Duck – Oxyura vittata 
5 fugle sås 3/11 Chiquichano Lake, Trelew.  
 
Black Vulture – Coragyps atratus 
2 sås ved Ceibas og 12 sås i en skrue nær Otamindi.  
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Turkey Vulture – Cathartes aura 
Med 26 fugle var denne art udbredt, såvel på fastlandet som på Falklandsøerne. Flest sås ved 
Rockhopper-kolonien på Saunders, hvor 11 sad i ring omkring kolonien. Endvidere sås 9 den 4/11 Valdés 
Peninsula.  
 
Andean Condor – Vultur gryphus 
Det blev til 11 noteringer af denne imponerende fugl med et vingefang på 3 meter og en vægt på 12 kg. Vi 
så de første 3 fra skibet, da vi lagt til efter sejlturen i Ushuaia. Disse fugle sås senere fra hotelvinduet. 
Endvidere observationer fra Hotel Tolkeyen, Tierra del Fuego NP samt Hidden Lake. Conservation status: 
Near Threatened. Bestanden er opgjort til ca. 10.000 fugle.    
 
White-tailed Kite – Elanus leucurus 
Det blev til 4 noteringer på 4 dage – 2 Costanera Sur, 1 Ceibas samt 1 Otamindi. 
 
Snail Kite – Rostrhamus sociabilis 
I alt 9 fugle: 1 Costanera Sur, 5 Ceibas og 3 Otamindi.  
 

Snail Kite. Foto: Erik Mølgaard 
 
Long-winged Harrier – Circus buffoni 
7 observationer: 1 Ceibas 2/11, 5 Otamindi 3/11 samt 1 mørk fase Costanera Sur 26/11.  
 
Savanne Hawk – Buteogallus meridionalis 
En enkelt fugl sås Ceibas 2/11.   
 
Harris’ Hawk – Parabuteo unicinctus 
Kaldes også Bay-winged Hawk. Den 1/11 sås 2 fugle i Costanera Sur.  
 
Black-chested Buzzard-Eagle – Geranoaetus melanoleucus 
6 fugle sås den 24/11 og 25/11, primært set i Tierra del Fuego NP, men også 1 overflyvende fra kajen i 
Ushuaia havn.  
 
Roadside Hawk – Buteo magnirostris 
6 iagttagelser: 1 Costanera Sur, 4 Ceibas, 1 Otamindi.  
 
Red-backed Hawk – Buteo polyosoma 
Totalen med 7 fugle var fordelt således: 4 Valdés Peninsula den 4/11, 2 Saunders Island 7/11 samt 1 
Gypsy Cove 8/11.   
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White-throated Caracara – Phalcoboenus albogularis 
Det lykkedes begge grupper, der var på tur den 11/11, at få set denne art. Holdet, der skulle til Tierra del 
Fuego NP og dermed ikke til Rubbish dump, havde nok afskrevet artet. Men både en fin set fugl i selve 
parken, og 2 på bjergtoppen i Glaciar Martial gav ro i sjælen. Rubbish dump-holdet så hele 8 fugle.  
 
Southern Caracara – Caracara plancus 
I alt 56 observationer på fastlandet. Flest den 2/11 med 25 Ceibas samt 16 den 25/11, heraf 15 Rubbish 
dump. Betragtes af nogle forfattere som en race af Crested Caracara – Caracara Cheriway.   
 
Chimango Caracara – Milvago chimango 
Karakterfugl i Tierra del Fuego National Park, især ved picnic area, hvor den forsyner sig med left-overs fra 
de menneskelige madkasser. Totalt noteredes 190 fugle, med topdag den 24/11 med 80 fugle. 35 sås i 
Buenos Aires-området, hvor de 23 var i og omkring Otamindi (3/11).  
 
Striated Caracara – Phalcoboenus australis 
Sås kun på Falklandsøerne, med 12 Steeple Jason (6/11), 4 Carcass Island og 6 Saunders Island (7/11). 
Var utrolig tam, ja nærmest opsøgende, så selv ens snørebånd skulle der holdes øje med! 
 
American Kestrel – Falco sparverius 
2 + 1 fugle Costanera Sur samt 1 Tierra del Fuego NP.  
 
Peregrine Falcon – Falco peregrinus 
Morten så en den 7/11 på Carcass Island, da han vogtede Zodiacs.  
 
Limpkin – Aramus guarauna 
1 sås den 2/11 på Ceibas-turen og 1 den 3/11 på hjemturen fra Otamindi.  
 
Giant Wood-Rail – Aramides ypecaha 
6 sås fra bussen på vej tilbage fra Ceibas den 2/11. 
 
Grey-necked Wood-Rail – Aramides cajanea 
1 Costanera Sur den 26/11.   
 
Plumbeous Rail – Pardirallus sanguinolentus 
Det blev til 4 af denne art i Otamindi den 3/11.  
 
Common Moorhen – Gallinula chloropus 
I søen ved Indenrigslufthavnen lå 2 fugle den 26/11.  
 
White-winged Coot – Fulica leucoptera 
Det blev til 9 fugle den 3/11 og 16 fugle den 26/11 i søerne ved Indenrigslufthavnen.  
 
Red-gartered Coot – Fulica armillata 
Søerne ved Indenrigslufthavnen gav plads for 3 arter blishøns. Denne art sås med 10 den 3/11 og 30 den 
26/11. 
 
Red-fronted Coot – Fulica rufifrons 
Blev kun set den 26/11 i Indenrigslufthavnens nærliggende søer, hvor 25 blev noteret.  
 
Wattled Jacana – Jacana jacana 
Da Costanera Sur var udtørret, var det kun holdet, der tog til søerne ved Indenrigslufthavnen, der så 2 den 
26/11.  
 
Magellanic Oystercatcher – Haematopus leucopodus 
Vores første møde med denne strandskade blev en pibende velkomst af 4 fugle på Steeple Jason den 
6/11. Herudover 6 den 6/11 Carcass og 7 den 8/11 Gypsy Cove og Port Stanley. Sluttelig 8 fugle bød os 
velkommen på land igen i Ushuaia havn den 24/11. Summen af dette giver 25 fugle.  
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Blackish Oystercatcher – Haematopus ater 
14 observationer. 2 på hvalsafarien udfor Puerto Piramides den 4/11, 2 Steeple Jason 6/11, 2 Port Stanley 
8/11 samt 8 Ushuaia/Beagle Channel 24/11.  
 
American Oystercatcher – Haematopus palliatus 
Vi så 7 fugle på stranden udfor Puerto Piramides den 4/11.  
 
White-backed Stilt – Himantopus melanurus 
Regnes af Clements som en race af Black-necked Stilt – Himantopus mexicanus melanurus. Vi så 6 den 
4/11 6 ved Otamindi Nature Reserve.  
 
Southern Lapwing – Vanellus chilensis 
En total på 74 fugle var fordelt med 8 Costanera Sur (1/11), 40 Ceibas (2/11), 20 Otamindi (3/11) og 6 
Tierra del Fuego (24/11). Da vi den 26/11 igen besøgte Costanera Sur så vi ingen viber. Det var 
simpelthen så tørt, så tørt.  
 
Two-banded Plover – Charadrius falklandicus 
6 den 4/11 Valdés Peninsula samt 6 den 8/11 Yorke Bay Pond, Port Stanley.   
 

Two-banded Plover. Foto: Erik Mølgaard.    
 
Rufous-chested Dotterel – Charadrius modestus 
Vi så 4 af denne smukke brokfugl sammen med Two-banded Plovers i Yorke Bay Pond den 8/11.  
 
South American Snipe – Gallinago paraguaiae 
Udover 2 fugle den 3/11 ved Otamindi, sås 6 fugle på Falklandsøerne: 1 Steeple Jason, 4 Carcass Island 
og 1 Yorke Bay Pond.    
 
Greater Yellowlegs – Tringa melanoleuca 
6 fugle sås Otamindi, bl.a. sammen med Lesser Yellowlegs.  
 
Lesser Yellowlegs – Tringa flavipes 
En fugl den 2/11 Ceibas ”skildpaddesø” samt 51 Otamindi 3/11.  
 
Solitary Sandpiper – Tringa solitaria 
Det blev til 3 fugle den 3/11 i Otamindi.    
 
Spotted Sandpiper – Actitis macularius 
1 obs den 26/11 Costanera Sur.  
 
White-rumped Sandpiper – Calidris fuscicollis 
En lille flok på 7 havde forvildet sig ud på Falklandsøerne, Yorke Bay Pond, den 8/11.   
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Bairds Sandpiper – Calidris bairdii 
1 sås i Chiqichano Lake, Trelew, samt 1 Ushuaia havn. 
 
Pectoral Sandpiper – Calidris melanotos 
En flok på 15 sås i Otamindi den 3/11. 
 
White-bellied Seedsnipe – Attagis malouinus 
2 af denne eftertragtede art sås Hidden Lake 25/11.  
 
Snowy Sheatbill – Chionis albus 
Det blev til 68 observationer af denne spøjse art. Den første sås den 6/1 Steeple Jason. Herudover 20 
Saunders Island. På South Georgia: 10 Salisbury Plain, 8 St. Andrews Bay, 16 Coopers Bay. Antarktis: 3 
Barringtos Island, 4 Almirante Brown og 6 Half Moon Island.  
 
Chilean Skua – Stercorarius chilensis 
Sås udelukkende ved Beagle Channel: 1 den 23/11 (mod ankerplads), 39 den 24/11 (Ushuaia og hotel 
Tolkeyen), 8 den 25/11 (Ushuaia).  
 
South Polar Skua – Stercorarius maccomicke 
Det blev til 6-8 noteringer: 4 den 18/11 Weddell Sea og Bouchard Strait, 2 den 20/11 på sejlturen Pléneau 
Island-Petermann Island samt 2 Half Moon Island. Sidstnævnte kan muligvis være hybrider med Brown 
Skua.  
 
Brown Skua – Stecorarius antarcticus 
Clements har 2 racer, mens andre forfattere betragter disse som særskilte arter. Det drejer sig om 
nominatracen Stecorarius antarcticus antarcticus (Falkland Skua) som yngler i sydlige Sydamerika og 
Falklandsøerne samt  Stecorarius antarcticus lonnbergi (Subantarctic Skua) som yngler på South Georgia, 
South Orkney Islands og Den antarktiske Halvø. I alt noterede vi 184 fugle, heraf 45 Falkland Skua og 64 
Subantarctic Skua.  
 
Pomarine Jaeger – Stercorarius pomarinus 
Ved udsejlingen fra Golfo Nuevo den 4/11 havde vi på kort tid et ”kjovetræk” på 2 mellemkjover, 4 små 
kjover, 1 almindelig kjove samt 2 sp kjover.  
 
Long-tailed Jaeger – Stercorarius longicaudus 
4 juv sås sydtrækkende Golfo Nuevo.   
 
Parasitic Jaeger – Stercorarius parasiticus 
1 sydtrækkende Golfo Nuevo.  
 
Dolphin Gull – Larus scoresbii 
Det blev til 142 af denne smukke måge. 2 Valdés Peninsula, 55 Falklandsøerne samt 85 Ushuaia og 
omegn. Flest den 25/11 med 50 på Rubbish dump.  
 
Orlog’s Gull – Larus atlanticus 
Det blev til en fugl den 4/11 på hvalsafarien, Puerto Pyramides.  
 
Kelp Gull – Larus dominicanus 
Denne – svartbagens modstykke på den sydlige halvkugle – er en vidt udbredte måge, og sås med 1000 
eksemplarer. Vi så den både ved Valdés Peninsula, Falklandsøerne, South Georgia, Antarktis og sydlige 
Patagonien. Flest den 25/11 med 500 Ushuaia, Rubbish dump. Vi så racen dominicanus i Sydamerika, på 
Falklandsøerne og South Georgia. På Antarktis yngler racen austrinus, og af denne noterede vi 124 fugle.  
 
Grey-headed Gull – Larus cirrocephalus 
En iagttagelse den 26/11 Costanera Sur.  
 
Brown-hooded Gull – Larus maculipennis 
165 noteringer: 5 + 4 Costanera Sur, 150 Ceibas-turen samt 6 Otamindi-turen. 
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Cayenne Tern – Sterna eurygnatha 
6 fugle sås på hvalsafarien, Puerto Piramides, og 4 sås Golfo Nuevo. Clements betragter denne som en 
race af Sandwich Tern – Sterna sandvicensis eurygnatha. 
 
Snowy-crowned Tern – Sterna trudeaui 
1 fugl set den 4/1 Golfo Nuevo.  
 
Royal Tern – Sterna maxima 
11 iagttagelser den 4/11: 10 hvalsafari Puerto Piramides samt 1 Golfo Nuevo.   
 
South American Tern – Sterna hirundinacea 
14 sås Golfo Nuevo den 4/11, 8 sås på Falklandsøerne, 6 Drake Passage samt 20 Beagle Channel. Anses 
efterfølgende for underrapporteret.  
 
Common Tern – Sterna hirundo 
8 fugle sås Golfo Nuevo den 4/11.  
 
Arctic Tern – Sterna paradisaea 
4 fugle (2 på vej til South Georgia samt 2 på vej til South Orkney Island) fløj – trods kraftig vind - målrettet 
mod syd.  
 
Antarctic Tern – Sterna vittata 
Almindelig på South Georgia og i Antarktis. I alt 130 fugle noteret. Racen Georgiae yngler på South 
Georgia og formentlig også på South Orkney Islands. Racen Gaini yngler på South Shetland Island, hvor 
vi bl.a. på Half Moon Island havde en lille koloni.   
 
Picazuro Pigeon – Patagoienas pacazuro  
Meget almindelig i Buenos Aires og Costanera Sur med 50 + 36 fugle. Endvidere 2 på Ceibas-turen og 10 
Otamindi-turen. I alt 98 noteringer.   
 
Spot-winged Pigeon – Patagioenas maculosa 
Vi så 5 fugle den 2/11 Ceibas.  
 
Rock Pigeon – Columba livia 
Almindelig i Buenos Aires.  
 
Eared Dove – Zenaida auriculata 
Almindelig i Costanera Sur Nature Reserve med 75 fugle. Herudover 25 på Ceibas-turen, 5 på Otamindi-
turen samt 2 Valdés Peninsula. Noteret i alt 107 eksemplarer.  
 
Picui Ground-Dove – Columbina picui 
35 i alt: 30 Ceibas og 5 Otamindi.  
 
White-tipped Dove – Leptotila verrauxi 
En enkelt iagttagelse fra Ceibas af en fugl gående på jorden.  
 
White-eyed Parakeet – Aratinga leucophthalma 
2 fugle sås Costanera Sur. Anses for undslupne burfugle eller efterkommere heraf.   
 
Nanday Parakeet – Nandayus nenday 
Kaldes også Black-hooded Parakeet. 2 fugle den 1/11 Costanera Sur samt 3 fugle den 26/11 ved søen 
nær Indenrigslufthavnen BA.  
 
Burrowing Parrot – Cyanoliseus patagonus 
Det var en positiv overraskelse, da vi fra bussen så en flok flyve over vejen. Det viste sig at kløften ved 
siden af vejen var ynglested for en mindre flok papegøjer. Vi var på vej mod Puerto Madryn den 4/11 og vi 
noterede 23 fugle, der ivrigt blev fotograferet både på el-ledninger og på jorden.   
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Burrowing Parrot. Foto: John Frikke       

 
 
Austral Parakeet – Enicognathus ferrugineus 
Vi lykkedes at se (og høre) 15 fugle i Tierra del Fuego NP ved frokoststedet hvor  Pan American Highway 
slutter.  
 

  
Austral Parakeet. Tierra del Fuego. Foto: John Frikke 

 
 
Monk Parakeet – Myiopsitta monachus 
Almindelig i Costanera Sur og Buenos Aires. 190 blev noteret. Ved Ceibas så vi en koloni på ca. 75 fugle. 
Her havde en Great Horned Owl rede på toppen af deres reder.  
 
Dark-billed Cuckoo – Coccyzus melacoryphus 
Det blev til en enkelt fugl den 2/11 på vej til Ceibas.   
 

  60 



 
 
 
Guira Cuckoo – guira guira 
Det blev til 18 fugle – alle i og omkring Costanera Sur Nature Reserve.  
 

Guira Cuskoo sås kun i Costanera Sur. Foto: Erik Mølgaard 
 
Striped cuckoo – Tapera naevia 
2 fugle den 2/11 Ceibas.   
 
Great Horned Owl – Bubo virginanus 
Et uglepar havde slået sig ned ved kolonien af Monk Parakeets. En voksen og 2 unger stak deres hoveder 
op over rederne. Vi så også en voksen fugl i træerne i nærheden. Det kan eventuelt have været hannen og 
dermed en 4. fugl.   
 
Magellanic Horned Owl – Bubo magellanicus 
Clements betragter denne bubo virginanus magellanicus som en race af Great Horned Owl. Af Seriemas 
artsliste står den anført som Lesser Horned Owl og dermed en selvstændig art. Vi så 1 fugl sidde tæt ved 
en grusvej i Tierra del Fuego NP den 24/11.  
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Austral Pygmy-Owl – Glaucidium nanum 
Vi så og hørte denne lille spurveugleart i Tierra del Fuego NP den 25/11. 
 

Austral Pygmy Owl. Foto: John Frikke. 
 
Burrowing Owl – Athene cunicularia 
En fugl sad på en jordvold og holdt godt øje med os, medens vi traskede rundt om Chiquichano Lake, 
Trelew.  
 
Glittering-bellied Emerald – Chlorostilbon aureoventris 
23 noteringer, heraf 8 + 7 Costanera Sur, 4 Ceibas samt 4 Otamindi. Kolibrier er og bliver fascinerende 
fugle, der både kan stå ”stille” i luften og ræse igennem luften, som en raket.  
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Glittering-bellied Emerald 

Foto: Erik Mølgaard 
 
Gilded Sapphire – Hylocharis chrysura  
6 noteringer: 2 Costanera Sur, 2 Ceibas samt 2 Otamindi.   
 
Ringed Kingfisher – Megaceryle torquata 
1 sås flere gange i Ushuaia havn.  
 
Green Kingfisher – Chloroceryle americana 
1 observation ved Otamindi den 3/11.  
 
White Woodpecker – Melanerpes candidus 
En fugl sås overflyvende Ceibas den 2/11.  
 
White-fronted Woodpecker – Melanerpes cactorum 
Det blev til 4 fugle den 2/11 Ceibas, heraf 1 par i en trætop set fint i skop. 
 
Checkered Woodpecker – Picoides mixtus 
3 observationer: 2 Costanera Sur (1/11 og 26/11) samt 1 Ceibas (2/11).  
 
Green-barred Woodpecker – Colaptes melanochloros 
10 fugle sås på Ceibas-turen den 2/11. Herudover 5 (4 + 1) Costanera Sur samt 3 Otamindi.  I alt 19 
iagttagelser.  
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 Green-barred Woodpecker, Costanera Sur. Foto: Erik Mølgaard 
 
Campo Flicker – Colaptes campestris 
Kaldes også Field Flicker. I alt 3 fugle, med 2 Otamindi samt 1 nær Indenrigslufthavnen.  
 
Magellanic Woodpecker – Campephilus magellanicus 
Det blev til hele 6 fantastiske fugle af denne herlige spætte. Den 24. og 25/11 i Tierra del Fuego NP  så vi 
3 fugle hver dag (1 han og 2 hunner). Hunnerne må ugentlig til damefrisør for at opretholde den 
charmerende krøltop.  
 

 
Vi kunne ikke få nok af denne spætte. Magellanic Woodpecker, han. Foto: John Frikke 

 
 

Bar-winged Cinclodes – Cinclodes fuscus 
6 fugle sås den 25/11 Hidden Lake samt 1 samme dato udenfor Lufthavnen i Ushuaia.  
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Dark-bellied Cinclodes – Cinclodes patagonicus 
2 sås 24/11 Ushuaia havn (Andreas + foto), samt 1 den 25/11 Tierra del Fuego NP. 
 
Grey-flanked Cinclodes – Cinclodes oustaleti 
1 fugl Glaciar Martial den 25/11.  
 
Blackish Cinclodes – Cinclodes antarcticus 
Karakterfugl på Falklandsøerne med 14 Steeple Jason, 30 Carcass Island, 1 Saunders Island og 1 Yorke 
Bay Pond. I alt 46 fugle.   
 
Rufous Hornero – Furmarius rufus 
Argentinas meget larmende nationalfugl. Almindelig omkring Buenos Aires området med 104 noteringer.  
 
Curve-billed Reedhaunter – Limnornis curvirostris 
Denne art har begrænset udbredelsesområde, så 2 fugle den 2/11 på Ceibas-turen, var rigtig godt. 
 
Straight-billed Reedhaunter – Limnornis rectirostris 
Som foregående art, så er denne Reedhaunter heller ikke helt almindelig. Vi lykkedes med en fugl, som 
sad frit fremme og sang den 3/11 Otamindi.   
 
Wren-like Rushbird – Phleocyptes melanops  
Sås/hørtes, med 5 fugle, Otamindi den 3/11.  
 
Thorn-tailed Rayadito – Aphrastura spinicauda 
I alt 11 fugle, heraf 9 i Tierra del Fuego National Park den 24. og 15/11, samt 1 fugl den 25/11 ved Hidden 
Lake.  
 
Tufted Tit-Spinetail – Leptasthenura platensis 
Det blev til 6 fugle Ceibas den 2/11.   
 
Chotoy Spinetail – Schoeniophylax phryganophilus 
Også her var Ceibas stedet med 5 iagttagelser den 2/11.    
 
Pale-breasted Spinetail – Synallaxis albescens 
Endnu en Ceibas-Spinetail, hvor 3 blev noteret.  
 
Sooty-fronted Spinetail – Synallaxis frontalis 
Costanera Sur den 1/11 var stedet for turens 2 fugle.  
 
Chicli Spinetail – Synallaxis spixi 
Kun noteret i Ceibas den 2/11 med 4 fugle. 
 
Sulphur-bearded Spinetail – Cranioleuca sulphurifera 
3 noteringer: 2 Costanera Sur samt 1 Ceibas.  
 
Stripe-crowned Spinetail – Cranioleuca pyrrhophia 
Spinetail art nr. 6 i Ceibas. Vi så 3 fugle.  
 
Lesser Canastero – Asthenes pyrrholeuca 
Efter lidt eftersøgning på pampassen i baglandet fra Puerto Piramides, sås en fugl den 4/11. 
 
Short-billed Canastero – Asthenes baeri 
2 fugle Ceibas den 2/11.  
 
Little Thornbird – Phacellodomus sibilatrix 
Hvis man ikke kan se tornfugle i Ceibas, så ved vi ikke hvor. Det blev til en lille en af slagsen den 2/11.  
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Freckle-breasted Thornbird – Phacellodomus striaticollis 
Sås på to lokaliteter: Costanera Sur med 1 fugl og Ceibas med 2 fugle.  
 
Lark-like Bushrunner – Coryphistera alaudina 
1 fugl sås Ceibas i indhegningen foran vores frokoststed.   
 
Brown Cacholote – Pseudoseisura lophotes 
Smilene var store, da denne brune fugl viste sig. 4 stk. sås Ceibas den 2/11.   
 
Scimitar-billed Woodcreeper – Drymornis bridgesii 
Vi var lige steget ud af busserne i Ceibas, da denne forvoksede træløber viste sig for første gang. Det blev 
til yderligere 3 fugle senere på dagen.  
 
Narrow-billed Woodcreeper – Lepidocolaptes angustiostris 
En lidt mindre træløber end foregående art. Vi så 6 fugle: 2 Costanera Sur, 3 Ceibas og 1 Otamindi.   
 
Rufous-capped Antshrike – Thamnophilus ruficapillus 
Blot en iagttagelse den 3/11 Otamindi.  
 
Great Antshrike – Taraba major 
2 fugle henholdsvis Ceibas og Otamindi. 
 
Magellanic Tapaculo – Scytalopous magellanicus 
Teirra del Fuego NP lagde lokalitet til en fugl, der blev hørt den 24/11.  
 
Southern Beardless Tyrannulet – Camptostoma obsoletum 
En observation 3/11 Otamindi.  
 
Large Elaenia – Elania spectabilis 
1 iagttagelse den 3/11 Otamindi. 
 
White-crested Elaenia – Elaenia albiceps 
I Patagonien er Elaenia’er nemmere at bestemme. Den eneste art er White-crested, som vi have 8 af i 
Tierra del Fuego NP (4 den 24/11 og 3 den 25/11) samt 1 fugl Hidden lake (25/11). Og den viste faktisk 
ofte sin hvide top.   
 
Small-billed Elaenia – Elaenia parvirostris 
2 fugle den 1/11 Costanera Sur og 1 fugl den 3/11 Otamindi blev summen af denne art.  
 
Sooty Tyrannulet – Serpophaga nigricans 
Vi så 2 fugle i Ceibas.  
 
White-crested Tyrannulet – Serpophaga subcristata 
I alt 6 iagttagelser: 2 + 1 Costanera Sur, 2 Ceibas, 1 Otamindi, 1 Tierra del Fuego. 
  
Grey-crowned Tyrannulet – Serpophaga subcriastata 
Blot 1 set den 2/11 i Ceibas.  
 
Southern Scrub-Flycatcher – Sublegatus modestus 
Vi så mange arter på den støvede grusvej i Ceibas. En af dem var denne art, hvor 2 blev noteret.   
 
Tufted Tit-Tyrant – Anairetes parulus 
Vi så 2 af denne fræk-udseende fugl i Tierra del Fuego NP den 24/11.   
 
Many-colored Rush-Tyrant – Tachuris rubrigastra 
Endelig en fugl med et genkendeligt udseende. Knaldgul bryst og bug med kontrast til sort hoved og ryg – 
og så lidt hvidt. Var ellers gået forbi stedet, da vore Seriema-guide hørte den, og nogle nåede at få set den 
side lavt i sivene. Det var Otamindi den 3/11.    
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Warbling Doradito – Pseudocolopteryx flaviventris 
Denne pseudotyran, med det lange latinske navn, sås med et eksemplar den 3/11 Otamindi.  
 
Tawny-crowned Pygmy-Tyrant – Euscarthmus meloryphus 
Det blev til en fugl i Costanera Sur den 1/11.   
 
Bran-colored Flycatcher – Myiophobus fasciatus 
Sås kun i Costanera Sur med 2 den 1/11 og 1 den 26/11.  
 
Vermillon Flycatcher – Pyrocephalus rubinus 
Når man ser hannen af denne fugl, så bliver man gang på gang overrasket, hvor flot en rød farve den 
oppebærer. Dejligt med en tilgængelig og genkendelig fugl ind i mellem alle de brune og grå. Vi så 6 af 
dem i Ceibas.    
 
Fire-eyed Diucon – Xolmis pyrope 
2 fugle sås bag Hotel Tolkeyen den 24/11.  
 
White Monjita – Xolmis irupero 
Også en art, der kunne aspirere til dagens fugl. Som en anden snespurv, der er kommet på afveje, lyser 
den hvide fugl op. Vi så hele 8 fugle i Ceibas den 2/11.   
 
Rusty-backed Monita – Xolmis rubetra 
1 observation den 4/11 Valdés Peninsula.  
 
Dark-faced Ground-Tyrant – Musciaxicola maclovianus 
Karakterfugl på Carcass Island (7/11). Herudover 4 Yorke Bay Pond (8/11) samt 2 Glaciar Martial og 1 
Hidden Lake (25/11).  
 
Ochre-naped Ground-Tyrant – Musciaxicola flavinucha 
Sås med 6 fugle ved Hidden Lake den 25/11.  
 
Austral Negrito – Lessonia rufa 
Vi havde fine observationer ved Hotel Tolkeyen den 24/11 med 4 fugle. Herudover 2 Tierra del Fuego NP 
25/11. 
 
Spectacled Tyrant – Hymenops perspicillatus 
6 fugle blev noteret: 1 + 1 Costanera Sur (1/11 og 26/11) samt 4 Otamindi.  
 

 Spectacled Tyrant, Costanera Sur. Foto: Erik Mølgaard 
 
Yellow-browed Tyrant – Satrapa icterophys 
2 + 1 fugl Costanera Sur samt 1 fugl Otamindi.  
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Cattle Tyrant – Machetornis rixosa 
I alt 3 noteringer, heraf 2 Ceibas samt 1 Otamindi.  
 
Swainson’s Flycatcher – Myiarchus swainsoni 
2 eksemplarer sås 2/11 Ceibas.  
 
Great Kiskadee – Pitangus sulphuratus 
Almindelig i Buenos Aires-området. I alt 46 noteringer: 5 + 6 Costanera Sur, 25 Ceibas samt 10 Otamindi.  
 
Streaked Flycatcher – Myiodynastes maculatus 
Totalt 3 fugle: 2 Ceibas under frokosten samt 1 Otamindi.  
 
Crowned Slaty-Flycatcher – Griseotyrannus aurantioatrocristat 
Det blev til 5 fugle af denne art den 2/11 i Ceibas.  
 
Tropical Kingbird – Tyrannus melancholicus 
Også en almindelig ”tyran”. 54 noteringer. Flest Ceibas med 25 (2/11) og 20 Otamindi (3/11). I Costanera 
Sur sås 5 + 4 (henholdsvis 1/11 og 26/11). 
 

 
Tropical Kingbird. Costanera Sur. Foto: Erik Mølgaard 

 
Fork-tailed Flycatcher – Tyrannus savana 
Meget almindelig i Ceibas, hvor vi så 40 fugle. Specielt omkring frokoststedet sås adskillige siddende i de 
høje træer. Endvidere 5 i Costanera Sur. Arten yngler fra Mexico til Det centrale Argentina øst for 
Andelsbjergene.   
 
White-naped Xenopsaris – Xenopsaris albinucha 
Den 2/11 sås 2 fugle Ceibas.  
 
White-winged Becard – Pachyramphus polychopterus 
En enkelt iagttagelse den 26/11 i Costanera Sur.   
 
Brown-chested Martin – Progne tapera 
Sås med i alt 70 fugle: 10 Costanera Sur, 50 Ceibas samt 10 Otamindi.   
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Grey-breasted Martin – Progne chalybea 
Totalt 15 fugle: 2 + 8 Costanera Sur samt 5 Ceibas-turen. 
 
Southern Martin – Progne elegans 
Første fugl sås den 4/11 Chiqichano Lake, Trelew. Herudover 6 den 4/11 Puerto Piramides, hvor den sås 
sidde på el-ledningerne.  
 
White-rumped Swallow – Tachycineta leucorrhoa 
Almindelig i Costanera Sus og Ceibas samt en håndfuld i Otamindi. I alt noteret 56 fugle.  
 
Chilean Swallow – Tachycineta meyeni 
Almindelig i  Det sydlige Patagonien med 75 fugle den 24. og 25/11.  
 
Blue-and-white Swallow – Pygochelidon cyanoleuca 
Kun observeret den 3/11 med 20 Otamindi.  
 
Hellmayr’s Pipit – Anthus hellmayri 
En meget tillidsfuld fugl blev opdaget på Pampasen i Puerto Piramides bagland den 4/11.   
 
Yellowish Pipit – Anthus lutescens 
En enkelt notering den 3/11 Otamindi.  
 
Correndera Pipit – Anthus correndera 
2 fugle i sangflugt sås Gypsy Cove, Falklandsøerne, den 8/11. Herudover 1 fugl Ushuaia havn den 24/11.  
 
South Georgia Pipit – Anthus antarcticus 
Endemisk på South Georgia, hvor den i øvrigt også er den eneste spurvefugl. Vi så 8 fugle Prion Islet. 
Conservation status: Near threatened. Bestanden anslås til 3.000-4.000 par. Er truet af kat og rotte.  
 
House Wren – Troglodytes aedon 
Almindelig på fastlandet, primært omkring Buenos Aires, men også 5 fugle i Det sydlige Patagonien. I alt 
noteret 55 fugle.   
 
Cobb’s Wren – Troglodytes cobbi 
Endemisk for Falklandsøerne, hvor der er estimeret 2.000 par. Truet af rotter, som æder æg og unger. Vi 
noterede 3 fugle på Carcass Island den 7/11. Conservation status: Vulnerable. 
 
Sedge Wren – Cistothorus platensis 
6 iagttagelser på Falklandsøerne: 2 Steeple Jason, 2 Carcass Islands og 2 Gypsy Cove, hvor den ene af 
sidstnævnte virkelig gav pokker i os tilskuere, når der skulle synges fra toppen af græstuerne.   
 
Chalk-browed Mockingbird – Mimus saturninus 
Almindelig i Buenos Aires og Costanera Sur. Også set Ceibas (6 fugle), Otamindi (2 fugle) samt Valdés 
Peninsula (1 fugl). Totalen blev på 49 fugle.  
 
Patagonian Mockingbird – Mimus patagonicus 
Det blev til 6 fugle Valdés Peninsula 4/11.   
 
Rufous-bellied Thrush – Turdus rufiventris 
Noteret på 4 dage med en total på 21 på lokaliteterne Costanera Sur, Ceibas og Otamindi.   
 
Austral Thrush – Turdus falklandii 
Karakterfugl på Falklandsøerne med 21 fugle. Flest Carcass Island med 10. Endvidere 43 fugle i Det 
sydlige Patagonien, primært Tierra del Fuego NP.   
 
Creamy-bellied Thrush – Turdus amaurochalinus 
9 noteringer: 2 + 3 Costanera Sur (1/11 og 28/11) samt 4 Otamindi (3/11). 
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Masked Gnatcatcher – Polioptila dumecola 
Ret almindelig Buenos Aires og Pampas. I alt 23 iagttagelser: 8 + 5 Costanera Sur, 8 Ceibas samt 2 
Otamindi.  
 
House Sparrow – Passer domesticus 
Efterkommere af indførte fugle sås i Buenos Aires, Port Stanley, Falklandsøerne, samt Ushuaia.  
 
Red-eyed Vireo – Vireo olivaceus 
1 iagttagelse Costanera Sur den 1/11. 
 
Rufous-browed Peppershrike – Cyclarhis gujaensis 
1 fugl sås Ceibas den 2/11. 
 
Hooded Sisken – Carduelis magellanica 
Almindelig i Costanera Sur og Ceibas. I alt 40 noteringer.  
 
Black-chinned Sisken – Carduelis barbata 
Vi var jo rigtig glade, da vi så 2 fugle i kagemutters have på Carcass Island. Dem, som ikke nåede dette, 
kunne glæde sig over masser i Det sydlige Patagonien. I Tierra del Fuego havde vi en flok på over 100 
fugle. I alt noteret 224.  
 
Tropical Parula – Parula pitiayumi 
Vi havde en fugl af denne smukke gulbrystede New World Warbler i Otamindi den 3/11. Vi er i artens 
sydligste udbredelsesområde. Den yngler fra Texas og Mexico og sydpå. Standfugl med hele 14 
underarter. Vi så racen Pitayumi.   
 
Masked Yellowthroat – Geothlypis aequinoctialis 
Almindelig i Buenos Aires-området og Pampas med 24 fugle.  
 
White-lined Tanager – Tachyphonus rufus 
Vi så et eksemplar i Costanera Sur den 1/11. 
 
Sayaca Tanager – Thraupis sayaca 
Denne art er endnu et eksempel på de dårlige tegninger i Birds of Southern South America and Antarctica. 
Vi så 5 fugle: 3 Ceibas og 2 Otamindi. 
 
Blue-and-yellow Tanager – Thraupis bonariensis 
2 fugle under frokostpausen i Ceibas, hvor der blev obset i omegnen af ranchen.  
 
Diademed Tanager – Stephanophorus diadematus 
Der blev obset længe før denne smukke Tanager lod sig se. Ikke det bedste obs, og som de fleste gange, 
så når alle ikke lige at være på pletten, når fuglen bliver ”annonceret”. Det lykkedes dog bus nr. 2, da vi 
kørte fra stedet, at se en fugl flyver overvejen lige foran bussen. Så resultatet blev 2 fugle.    
 
Patagonian Sierra-Finch – Phrygilus patagonicus 
Sås med 12 den 24/11 og 2 den 25/11 – alle Tierra del Fuego NP.  
 
Yellow-bridled Finch – Melanodera xanthogramma 
2 fugle sås Hidden Lake den 25/11.  
 
Black-throated Finch – Melanodera melanodera 
Kaldes også Canary-winged Finch. Sås kun på Falklandsøerne med 39 fugle. Karakterfugl på Steeple 
Jason (20) og Carcass Island (14). Herudover 5 Yorke Bay Pond. 
 
Common Diuca-Finch – Diuca diuca 
Igen en enkelt iagttagelse, og denne gang var det på Pampassen ved Puerto Piramides den 4/11, hvor en 
fugl sås på sangpost og i sangflugt. Findes i 4 racer. Vi så racen Minor.   
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Black-and-rufous Warbling-Finch – Poospiza nigrorufa 
Lod sig høre mere end den lod sig se. Men med lidt tålmodighed, så fik alle set den ordentlig. 11 
noteringer, med 5 Costanera Sur, 2 Ceibas samt 4 Otamindi.  
 
Black-capped Warbling-Finch – Poospiza melanoleuca 
2 iagttagelser: 1 Ceibas og 1 Otamindi.  
 
Double-collared Seedeater – Sporophila caerulescens 
1 sås Costanera Sur den 1/11 og 4 fugle Ceibas den 2/11.   
 
Saffron Finch – Sicalis flaveola 
Almindelig i Costanera Sur og Ceibas med 42 iagttagelser. Herudover 2 Otamindi.  
 
Grassland Yellow-Finch –Sicalis luteola 
1 enkelt fugl – og det var Otamindi 3/11.  
 
Great Pampa-Finch – Embemagra platensis 
5 fugle på 3 dage (1-3/11) i Buenos Aires-området.   
 
Red-crested Cardinal – Paroaria coronata 
Endnu en farvestrålende fugl. Vi så 10 eksemplarer med 8 Ceibas og 1 + 1 Costanera Sur.    
 
Yellow-billed Cardinal – Paroaria capitata 
En mindeværdig observation ved vandreservoiret i Costanera Sur af 1 fugl. I alt sås 4 fugle i området på to 
dage.  
 
Rufous-collared Sparrow – Zonotrichia capensis 
Karakterfugl nærmest alle vegne. Sås dog ikke Valdés Peninsula eller på sejlturen. I alt noteret 141 fugle.   
 

 
Rufous-collared Sparrow – her-der-og-allevegne. Foto: Erik Mølgaard 

 
 

Greyish Saltator – Saltator coerulescens 
2 fugle Ceibas-området den 2/11.   
 
Golden-billed Saltator – Saltator aurantiirostris 
1 flot fugl sås i Costanera Sur den 1/11. Herudover 3 fugle Ceibas-området 2/11.  
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Glaucous-blue Grosbeak – Cyanoloxia glaucocaerulea 
1 flot han sås Otamindi ved floden. Den dybblå farve overstråler langt tegningen i fuglebogen.  
 
Yellow-winged Blackbird – Agelasticus thillus 
Med 32 fugle sås den almindeligt i Ceibas- og Otamindi-området. Endvidere 1 observation Costanera Sur.  
 
White-browed Blackbird – Sturnella supercillaris 
Ved vores første besøg i Costanera Sur den 1/11 sås 1 fugl. Ved næste den 26/11 sås hele 100.  
 
Long-tailed Meadowlark – Sturnella loyca 
Her har vi igen en rigtig smuk fugl, der kan tage pusten fra os. Og vi så adskillige af slagsen, nærmere 
bestemt 54. Første fugl sås Otamindi den 3/11. Almindelig på turen til Valdés Peninsula. 20 sås på 
Falklandsøerne (flest med 14 Carcass Island) og så blev det til 3 Ushuaia og Hotel Tolkeyen.  
 
Bay-winged Cowbird – Molothrus badius 
Almindelig i Ceibas med 20 fugle. Herudover 2 + 5 Costanera Sur og 10 Otamindi. I alt noteret 37. 
 
Screaming Cowbird – Molothrus rufoaxillaris 
5 blev set 1/11 Costanera Sur og 10 sås 2/11 Ceibas.  
 
Shiny Cowbird – Molothrus bonariensis 
I alt 87 noteringer: 10 + 17 Costanera Sur og 50 Ceibas. 
 
Epaulet Oriole – Icterus cayanensis 
Det blev til 4 fugle den 1/11 Costanera Sur.    
 
Solitary Cacique – Cacicus solitarius 
3 ”enlige” fugle sås: 1 + 1 Costanera Sur (1/11 og 26/11) og 1 Otamindi 3/11.  
 
Brown-and-yellow Marshbird – Pseudoleistes virescens 
I alt 20 observationer med 12 Ceibas og 8 Otamindi.  
 
Scarlet-headed Blackbird – Amblyramphus holosericeus 
Der var åndeløs benovelse, da vi så de første 3 fugle i Ceibas. Herudover yderligere fede obs i Otamindi, 
hvor 12 fugle blev set.   
 
Austral Blackbird – Curaeus curaeus 
2 fugle sås Hidden Lake den 26/11.  
 
Plush-crested Jay – Cyanocorax chrysops 
Selvom det drejede sig om ikke naturligt forekommende fugle i Costanera Sur, så kunne vi godt nyde de 2 
fugle vi så her.   
 
European Starling – Sturnus Vulgaris 
Endnu en tilflytter, som nu er ved at få ”rigtig” fat. Den ynglede både på højhusene i BA som på 
bygningerne i Costanera Sur. 13 fugle noteret.  
 
 
 
I alt 290 arter 
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Sydlig rethval udfor Puerto Piramides. Foto: Erik Mølgaard. 

 
Havpattedyr og Pattedyr: 
 
Southern Right Whale – Eubalaena australis 
Det blev til hele 14 dyr på vores Hvalsafari fra Puerto Piramides den 4/11. De var meget nysgerrige, så de 
kom helt hen til båden og stak hoved op vandet. Vi så på afstand et par ligge og ”lege” med halen over 
vandet. En fantastisk oplevelse at komme så tæt på disse store dyr.  
 
Southern Blue Whale – Balaenoptera musculus intermedia 
Vi var den 16/11 på vej fra South Orkney Island mod Den antarktiske Halvø i Weddellhavet, da vi på 
positionen 61°43’S/48°26’W stødte på en flok på 8-11 blåhvaler. Vi kunne nyde dem i en hel time, hvor de 
opholdt sig indenfor et ret stationært området. Det var racen Intemedia som ses ved Antarktis. Herudover 
findes 3 andre racer. Blåhvalen er det største dyr, der har eksisteret, og med en længde på 30 meter og 
150 tons, da skal der nogle kril til at føde den op. Den har en lungekapacitet på 5.000 liter. Blåsten, som vi 
så adskillige gange kan blive op til 9 meter. En blåhvaleunge tager 90 kg på om dagen (!) i de første 7 
måneder. 

 
Fin Whale – Baleanoptera physalus 
I flokken med blåhvaler, så vi også 2 finhvaler. Finhvalen på den sydlige halvkugle er den største, og den 
kan blive op til 26 meter lang og veje 120 tons. Finhvalen er den hurtigst svømmende af hvalerne med en 
hastighed på op til 40 km/t.    
 
Sei Whale – Balaenoptera borealis ? 
I flokken af blå- og finhvaler sås også en hval, der tyder på denne art. Vi var ret overbeviste om 
artsbestemmelsen under observationen, men da vi så billederne kom vi lidt i tvivl.  
 
Antarctic Minke Whale – Balaenoptera bonaernsis 
3 blev set Brainsfield Strait den 21/11.  
 
Southern Bottlenose Whale – Hyperoodon planifrons 
Den 15/11 fra South Georgia til South Orkney Islands sås 3.   
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Killer Whale – Orcinus orca 
Vi så 3 i Brainsfield Strait den 21/11. Heraf var en han med en større rygfinne og 2 hunner. Endvidere 2 
Drake Passage den 22/11. 
 
Whale sp 
Det blev til i alt 16 sp-hvaler fordelt på følgende datoer: 1 den 5/11 (sandsynligvis en Southern Right 
Whale), 3 den 9/11, 9 den 15/11, 1 henholdsvis den 16., 17. og 19/11. Af de 9 hvaler den 15/11 var de 8 
formentlig blå- eller finhvaler. Vi så dem 50 sømil nord for South Orkney Islands og de var så langt ude at 
vi kunne se deres blåst, som vi til gengæld så adskillige gange.   
 
Peale’s Dolphin – Lagenodelphis hosei 
I alt 21 dyr: 16 omkring Falklandsøerne og 5 Beagle Channel.   
 
Hourglass Dolphin – Lagenortynchus cruciger 
2 sås den 21/11 Brainsfield Strait.   
 
Dusky Dolphin – Lagenorthynchus obscurus 
15 sås den 5/11 i Det sydlige Atlanterhav på vej mod Falklandsøerne.  
 
Long-beaked Common Dolphin – Delphinus capensis 
Common Dolphin er af Rice opdelt i to arter: Long-beaked og Short-beaked. Vi så 40 den 4/11 på vej mod 
Falklandsøerne, og udbredelsesmæssigt peger det på Long-beaked.   
 
Commersons’s Dolphin – Cephalorhynchus commersonii 
Vi så 4 helt tæt på båden, da vi havde lagt for anker den 7/11 på Saunders. Herudover 12 ved Carcarss. 
 
Dolphin sp 
Udover ovenstående sås 16 sp delfiner på turen. 
 
South American Sea Lion – Otaria flavescens 
5 sås på Hvalsafarien Puerto Piramides den 4/11 samt 2 Steeple Jason den 6/11. 
 
Antarctic Fur Seal – Arctocephalus gazella 
Talrig på South Georgia. Højeste dagsmax var 420 den 13/11. Herudover 1 Shingle Cove, South Orkney 
Islands, samt 1 Aitcho Island, South Shetlands Islands. I alt noteret 652 dyr. 
 
Weddell Seal – Leptonychotes weddellii 
Så med 22 på 6 forskellige dage. Flest den 17/11 med 7 Antarctic Sound.  
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Weddelsæl. Brown Bluff. Foto: Erik Mølgaard. 

 
Crabeater Seal – Lobodon carcinophaga 
Sås på 3 forskellige dage med en total på 33. Den 17/11 sås 15 og den 18/11, specielt ved pakisen, sås 
17.  
 
Leopard Seal – Hydruga leptonyx 
5 observationer: 1 Antarctic Sound før Brown Bluff, 1 Brown Bluff, 2 Bouchard Strait samt 2 på fastisen 
ved kejserpingvinerne.   
 
Seal sp 
5 Weddell Sea ved pakisen den 16/11 samt 20 den 18/11 på pakisen ved Snowhill Island.   
 
Southern Elephant Seal – Mirounga leonine 
Et dyr på Carcass, Falklandsøerne. Almindelig til talrig på South Georgia: 21 Salisbury Plain, 23 Fortuna 
Bay og Grytviken, 510 St. Andrews Bay. 25 South Orkney Island samt 1 Deception Island, South 
Shetlands Island. 
 

 
Søelefanter ved Grytviken og på den rigtige side af kogeriet. Foto: John Frikke 
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Reindeer – Pangifer tarandus 
Mindst 60 dyr på South Georgia: 30 Fortuna Bay og 30 St. Andrews Bay. Indført fra Norge i 1910 og den 
har etableret sig med en levedygtig bestand på 2.000 dyr.  
 
Guanaco – Lama guanicoe 
Vi så 30 fra bussen på vores vej fra Trelew til Puerto Piramides, Valdés Peninsula.   
 
Rabbit – Oryctolagus cuniculus 
Indført og en plage for den naturlige fauna. 1 sås Tierra del Fuego NP den 24/11.  
 
Beaver – Castor canadensis 
Vi så en på en jordvold ikke langt fra dens bo, Tierra del Fuego. Herudover en Hidden Lake. 
Myndighederne har erklæret krig mod denne indførte art, da den er hård ved skovene.  
 
Krybdyr: 
 
Painted Turtle – Chrysemys picta 
Vi så 5 i „skildpaddesøen” Ceibas. 
 
Hillery’s Side-necked Turtle 
3 sås i samme sø som arten ovenfor. 
 
 
 
 
 
 

 
Med god vilje kan man vel også kalde denne for et krybdyr. Foto: John Frikke 
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Lidt om Blomster.  
Fotograferet og kommenteret af Einar Flensted-Jensen.  
 
 

 

 
 

Taget den 24/11 i nationalparken nord for Ushuaia. Det er en blomstrende berberis (Berberis microphylla), en anden art en den vi har 
som kulturplante her i DK. 

 
 

 

 
 

Taget 26/11-08 i reservatet ved Buenos Aires. Det er en snerle (calystegia convolvulus), 
som findes i mange kulturformer, og der er nok en af dem. 
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Scurvy Grass. The stalk and the white, pale pink or even mauve coloured flowers of scurvy grass (Oxalis enneaphylla) are edible. The 
plant was so named because its high vitamin C content cured the scurvy suffered by visiting sailors. Billedet er taget den 7. nov. på 
Carcass Island. 

 

Taget den 24/11 nær indenrigslufthavnen ved Ushuaia. Southern Lapwing blandt planter af mælkebøtter sandsynligvis arten 
(Taraxacum gilliesii). Mælkebøtter er opdelt i over 1000 apomiktiske småarter, som der kræver specialistviden at bestemme. 
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