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RESRUTT
20/9 Ankomst till Ponta Delgada på São Miguel vid lunchtid lokal tid. Natt i Ponta Delgada.
21/9 Serra da Tronqueira, Furnas, Terra Nostra och Lagoa das Furnas. Natt i Ponta Delgada.
22/9 Morgonflyg till Terceira. Angra do Heroísmo, Porto Judeu och Cabo da Praia. Natt i Angra do
Heroísmo.
23/9 Cabo da Praia, Praia da Vitoria, Lagoa do Negro, Biscoitos och Cabrita. Natt i Angra do Heroísmo.
24/9 Flyg vid lunchtid till São Miguel. På eftermiddagen Lago Verde, Lago Azul och Ponta do
Escalvado.
25/9 Båttur till havs söder om Ponta Delgada. Natt i Ponta Delgada.
26/9 Lagoa do Fogo, Caldeira Velha, Ribeira Grande och Mosteros. Natt i Ponta Delgada.
27/9 Hemresa.

OMSLAG. Tvillingsjöarna på São Miguel. Foto: Mona Stråling
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Gruppen samlad vid utsiktsplatsen Ponta do Escalvado på Sao Miguel. Foto: Richard Ottvall

INLEDNING
Azorerna är en ögrupp bestående av 9 öar långt ute på Atlanten. Den portugisiska ögruppen är toppar av den
mittatlantiska ryggen som löper från Island i norr och söderut genom Atlanten. Här finns vulkanisk aktivitet,
höga bergstoppar och en ibland djungellik grönska. Azorerna beskrivs ofta som ett naturparadis och det är verkligen vackert här.
AviFauna besökte huvudön São Miguel med några av öarnas mest eftertraktade resmål och Terceira med en unik
upplevelse av vadarfåglar från flera kontinenter. I skogarna på östra São Miguel finns en domherre som inte kan
påträffas någon annanstans i världen. Vi lyckades hitta denna unika fågel, och dessutom i strålande solsken,
vilket inte är vanligt på denna plats där dimman oftast ligger tät. På São Miguel besökte vi också de magnifika
kratersjöarna Lagoa das Furnas, Eldsjön och Tvillingsjöarna. I den botaniska trädgården Terra Nostra badade
några i ”Ungdomens källa” och kanske att det 35-gradiga järnhaltiga vattnet gjorde badarna något yngre. Vi
vandrade runt i den fantastiska grönskan i Caldeira Velha och längs med kusten fanns åtskilliga utsiktsplatser där
även ön Santa Maria kunde skymtas långt i söder.
På en havstur söder om Ponta Delgada såg vi gulnäbbad lira på nära håll, en grupp öresvin och en havssköldpadda. Med en kort flygning var vi snart på ön Terceira där framför allt ett stenbrott hägrade, men också världsarvsstaden Angra do Heroísmo. Stenbrottet i Cabo da Praia är en plats där vadarfåglar från såväl Nordamerika, Europa och den ryska tundran kan observeras på relativt nära håll. Frågan är om det på någon annan plats har observerats så många arter vadare som just här? Medräknat de introducerade fåglarna noterades på resan 52 fågelarter
varav åtskilliga var nordamerikanska vadare. Maten var varierad och blodkorv med ananas var en ny smakupplevelse för de som vågade prova.
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idealiska. Strålande sol på en blå himmel med endast enstaka moln. De medhavda regnkläderna kom
aldrig fram och det tog inte många minuter innan
den första domherren var lokaliserad. Denna försvann dock iväg innan samtliga i gruppen fick syn
på fågeln. Det tog ytterligare en stund innan alla
hade fått bra obsar. Rödhakarna sjöng i skogen och
de endemiska raserna av bofink och kungsfågel var
inte ovanliga men lite knepiga att få se hyggligt bra.
Kanariesiskorna hördes i bakgrunden närmast hela
tiden men var irriterande svåra att få in i kikaren.
Vi fortsatte till utsiktspunkten Miradouro da Serra
da Tronquiera där utsikten var enastående. Härifrån
hade vi full vy över den drygt 900 m höga toppen
Pico Verde. Vi kunde verkligen skatta oss lyckliga
för att vi inte hade dimma och regn som ofta är
fallet här. Ytterligare några domherrar höll till kring
utsiktsplatsen och i solskenet flög tistelfjäril och
långsvansad blåvinge. Det var svårt att slita sig från
denna vackra plats men vi klev in i minibussarna
för återfärd till byn Povoação för lunch.

Tisdag 20 september
Avfärd 07.00 från Stockholm med mellanlandning i
Göteborg. Vi anlände till Ponta Delgada vid lunchtid och åkte upp till hotellet. När vi väl fått tillgång
till våra rum gick vi ner till hamnen för inledande
skådning.
Uppifrån hamnpiren fick vi bra överblick över
havet där gulnäbbade liror svepte fram och tillbaka
över vågorna med stela vingar. De gulnäbbade
skulle nästan alltid under resan vara synliga till
havs och det tog oftast bara några få sekunder att
hitta en individ av denna art vid span över havet.
Mörkvingade fåglar av den endemiska rasen av
gråtrut fanns det gott om, och bland fisktärnorna
hittade vi minst två rosentärnor. Det var först när vi
hörde det karaktäristiska lätet som avviker från
fisktärnans som vi fick kläm på denna trevliga tärna
som häckar på Azorerna. Det fanns vadare att titta
på, representerade av flera roskarlar, två sandlöpare
och en ung flikstrandpipare. Den sistnämnda sågs
riktigt bra och vi kunde gå igenom de karaktärer
som skiljer denna nordamerikanska art från större
strandpipare som vi annars är van vid hemifrån. När
vi granskade fågeln riktigt ordentligt hittade vi
flikar mellan tårna precis som i fågelboken. Efter
denna pedagogiska uppvisning hittades en silkeshäger på en brygga vid marinan.
Då vi nu började bli småhungriga letade vi upp ett
kafé med utsikt över hamnen. Med lite mat och
dryck i magen gick vi tillbaka till hotellet för uppfräschning inför kvällens middag.

Utsikten från Miradouro da Serra da Tronquiera var
enastående. Foto: Richard Ottvall
Efter lunchen åkte vi till Furnas i de centrala delarna av ön. Längs vägen kunde vi i söder skymta
ön Santa Maria. I Furnas stannade vi kort till vid
några varma källor (caldeiras) och därefter besökte
vi den imponerande botaniska trädgården Terra
Nostra. Några utnyttjade badmöjligheten i det varma vattnet med hög järnhalt i ”Ungdomens källa”.
Passande nog simmade några roständer omkring i
vattnet. Roständernas kroppsfärg var försvinnande
likt färgen på vattnet.

En ung flikstrandpipare på nära håll i hamnen Ponta Delgada. Foto: Hans Alm
Onsdag 21 september
Frukost kl. 07 och avfärd kl. 08 österut på ön São
Miguel. Målsättningen var att hitta den endemiska
domherren som enbart finns i ett begränsat skogsområde på östra delen av ön. Domherren går under
namnet pirolo och kan ses porträtterad här och var
på Azorerna.
Under vår timmeslånga resa till grusvägen som
leder upp till Serra Tronquiera efter byn Povoação
kunde vi konstatera att väderförutsättningarna var

Den gröna botaniska trädgården Terra Nostra. Foto:
Richard Ottvall
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De heta källorna vid Lagoa do Furnas. Foto: Richard Ottvall
Efter den uppfriskande upplevelsen i Terra Nostra
åkte vi vidare till Lagoa do Furnas med de heta
källorna. I de bubblande källorna gräver man ner
grytor med mat som får stå på långkok. Denna
maträtt har blivit en riktig turistattraktion. En ensam
kricka i kratersjön var ny researt liksom den från
Nordamerika hitflugna tjocknäbbade doppingen.
Denna lilla dopping var svårfunnen i vegetationen
längs sjöns strandkant men vi fick se den bra.

Väl i stenbrottet väntade vadare och vi gjorde ett
första besök före lunch där flera nordamerikanska
arter hittades. I Praia da Vittoria tog vi en sen lunch
innan vi återvände till stenbrottet. Eftermiddagspasset gav amerikansk tundrapipare som ny art och vi
fick chansen att repetera bl.a. mindre gulbena, tuvsnäppa och sandsnäppa. En vaktel lät flitigt på nära
håll och en flock med helenaastrilder drog runt i
den högre vegetationen. Det var svårt att slita sig
från denna häftiga plats med så många olika vadare
som kunde studeras i detalj. Till slut var det dock
dags för återfärd mot hotellet.

Torsdag 22 september
Avfärd redan 06.15 mot flygplatsen och resa till
Terceira. Vid flygplatsen på Terceira väntade en
buss som tog oss till hotellet i Angra do Heroísmo
där vår lokala guide mötte upp. Vi åkte österut mot
stenbrottet i Cabo da Praia men stannade först till
för en ”brunch” i La Rocha. Ute på terrassen sågs
de små öarna Ilhéus das Cabras och förutom de
många gulnäbbade lirorna sågs en småspov som
flög förbi.

Fredag 23 september
Frukost 07.30 och avfärd 08.30 för ankomst till
Cabo da Praia vid 9-tiden då det var högvatten.
Vadarna var lite utspridda men vi kunde snart
summera ihop en liknande artlista som gårdagens
med rödspov som dagens nya art. Vi resonerade en
stund kring de två rödspovarna och kom fram till att
de borde vara av den isländska rasen. Vid något
tillfälle sågs röd- och myrspov samtidigt vilket var
lämpligt för en jämförelse. I stort hittade vi samma
fåglar som igår men kunde lägga till några individer
av tuvsnäppa och sandsnäppa. Vi åkte upp till utsiktsplatsen Miradouro Do Facho med vidsträckt vy
över staden Praia da Vittoria och dess omgivningar.
En vaktel hördes några gånger och flera ormvråkar
av den azoriska rasen svävade i luften.
Dagen fortsatte med transport till Lagoa do Negro
för att leta kungsfågel av den lokala rasen på Terceira. En drillsnäppa och en rörhöna gick i dammen
som ligger pittoreskt omgivet av barrskogsbestånd
och böljande ängsmarker. Vi fick vänta en stund

Studier av vadare i Cabo da Praia. Foto: Richard
Ottvall
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innan vi fick en kort närkontakt med kungsfågel.
Det är faktiskt inte alltid så lätt att få syn på en
kungsfågel när man verkligen vill se den. Lunchen
intogs i Altares. Därefter stannade vi till vid den av
lavan naturligt formade badpoolen i Biscoitos. Nu
var det rejält varmt i luften och de som hoppade i
vattnet var tämligen nöjda efteråt.
Vi fortsatte från den norra kusten söderut till vattenreservoiren i Cabrita där en ensam vigghane
utgjorde ny researt. Plötsligt svepte dimmolnen in
med en tilltagande vind. Några kanariesiskor satt
fint på ett stängsel.
Vi fortsatte in mot Angra do Heroísmo och gjorde
ett besök på Monte Brezil varifrån utsikten över
staden kan vara bedårande. Nu hade det förutom
dimman också börjat regna och vi fick gissa oss till
upplevelsen av den mäktiga utsikten från denna
kulle.

Vid ett stopp längs Lagoa Azuls västra kant nära
byn Sete Cidades sågs en grupp med helenaastrilder.
Vi fortsatte norrut längs sjön och vid vägens slut
nådde vi en vacker avskild plats där vi begrundade
den tunnel som på 1930-talet tog sju år att färdigställa. Den idylliska platsen inramades med den
porlande sången från rödhakar.

Den azoriska rasen av bofink skiljer sig rätt markant
från den vi har hemma. Foto: Hans Alm
På hemvägen till hotellet stannade vi till vid utsiktsplatsen Ponta do Escalvado i det nordvästra
hörnet av ön. Förutom en fantastisk utsikt över
havet kan man här på en bestämd punkt uppleva en
ljudresonans där det låter som att man talar i en
mikrofon. Vi roade oss en stund med detta ljudfenomen, tog en gruppbild och styrde sedan kosan
mot hotellet i Ponta Delgada.

Den vackert belägna Lagoa do Negro. Foto: Richard Ottvall
Lördag 24 september
Det blev en härlig soluppgång i hamnen i Angra do
Heroísmo för de morgonpigga. Bland fisktärnorna
hittades en gammal rosentärna med en tiggande
ungfågel i släptåg. Den gamla rosentärnan var faktiskt lite rosafärgad på bröstet och ungfågelns typiska vattrade rygg kunde studeras på nära håll. Vi
packade våra väskor och förberedde oss för avfärd
10.30 mot flygplatsen.
Flyget lyfte vid 13-tiden och efter en knapp halvtimmes flygning anlände vi till São Miguel. Här
mötte Tony och Sebastian upp med minibussarna
för resa till Tvillingsjöarna Lagoa Verde och Azul.
Först stannade vi till vid en av öns mest besökta
platser med utsikt över sjöarna i den stora kratern.
Här fick vi äntligen riktigt bra obsar på bofink vilka
var riktigt närgångna. Kanske hoppades de på några
matrester.
Därefter åkte vi ner i kratern för ett stopp vid Lagoa Verde. Bland sothönsen och gräsänderna av
tveksamt ursprung hittades en ung bläsand av den
europeiska sorten. Forsärlor spatserade mycket nära
på den matta av vegetation som breder ut sig i sjöns
kanter. Någon variant av kräfta kravlade omkring i
samma ”sörja” där också några trollsländor flög
omkring, troligen av den art som på svenska fått
namnet rödnervad ängstrollslända.

Söndag 25 september
Den här dagen var ägnad till en båttur på havet.
Efter frukost gjorde vi ett observationspass från
hamnpiren. Havet var närmast helt stilla vilket
bådade gott för båtturen, men det var lugnt med
fågelaktiviteten över havet. I hamnen var det desto
mer aktivitet med vattenskotrar. Några sandlöpare
och roskarlar sågs.
Efter en lunch med fantastiska ostbrickor var vi
redo att åka ut på havet. Vi hade vissa förhoppningar om att få se kaskelottval och någon spännande
havsfågel. Tyvärr skulle det inte bli så denna dag,
men vi kom tätt på en grupp med öresvin och alla
fick chansen att observera gulnäbbade liror på riktigt nära håll. Drygt 12 km från kusten hittades en
karettsköldpadda som inte hade bråttom. Denna
varelse som simmar långa sträckor över Atlanten
blev kanske båtturens häftigaste observation. Vi
återvände till hamnen efter en fin tur på havet även
om den var i lugnaste laget.
Måndag 26 september
Frukost kl 07 och avfärd kl 08 mot Lagoa do Fogo
– eldsjön på svenska. Denna vackra kratersjö ligger
i de inre delarna av São Miguel. Dimmoln svepte in
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Eldsjöns krater insvept i dimmoln. Foto: Richard Ottvall
över de 900 m höga topparna men när solen bröt
igenom kunde sjön med den vita sandstranden spanas av med tubkikare. Vi kunde inte hitta några
fåglar i den djupa kratern men forsärlor var vanliga
häruppe. Efter dessa härliga vyer fortsatte vi till den
djungelliknande skogen i Caldeira Velha. När vi
klev ut ur minibussarna dök två helenaastrilder upp
och de rödfärgade fåglarna satt en stund mitt på
vägen. I Caldeira Velha erbjöds möjlighet till ett
dopp i varma källor. Iberiska sjögrodor verkade
trivas bra i en bäck med ljummet vatten och kungsfågel sågs fint i den lummiga skogen.
Efter ett kort stopp vid ytterligare en rykande varm
källa fortsatte färden till stranden i Ribeira Grande.
Här sveper stora vågor in mot stranden och det
fanns nog lika många surfare som fåglar här. På
stranden hittades några trutar, skrattmåsar, sandlöpare och större strandpipare. Lunchen intogs på en
restaurang med utsikt över havet.
Mätta och dåsiga åkte vi vidare mot öns nordvästligaste punkt vid byn Mosteiros. Denna plats är
känd för att under rätta förutsättningar erbjuda goda

möjligheter till observationer av liror. Vi tillbringade två timmar här med en konstant passage av gulnäbbade liror och bland dessa ett tiotal mindre liror.
De gulnäbbade var dock totalt sett relativt fåtaliga
och många låg i flockar på vattnet. Kanske var det
för svag vind för en bra flygaktivitet på lirorna.
Några passade på att bada i Atlanten i de naturliga
pooler som finns längs den ”taggiga” kusten. På
klipporna hittade vi såväl roskarl som småspov.
Vid 17-tiden styrde vi färden mot Ponta Delgada
och hotellet. Dagen avslutades med en trevlig middag på en liten restaurang alldeles i närheten av
hotellet.
Tisdag 27 september
Avfärd från hotellet 10.15 och planet lyfte mot
Skandinavien 12.45. Vi lämnade Azorerna i strålande solsken efter en härlig vecka.
Richard Ottvall
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Gulnäbbad lira på vattnet vid havsturen 25.9. Foto: Hans Alm

Artlista fåglar
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

Bläsand Anas penelope
1 juvenil Lagoa Verde 24.9
Gräsand Anas platyrhynchos platyrhynchos
2 dammen i Cabrita 23.9
Kricka Anas crecca crecca
1 juvenil Lagoa das Furnas 21.9
Vigg Aythya fuligula
1 ♂ Cabrita 23.9
Vaktel Coturnix coturnix conturbans
1 hörd Cabo da Praia 22 och 23.9 samt 1 hörd Paul da Praia 22.9. På Azorerna förekommer en endemisk ras
Gulnäbbad lira Calonectris borealis
Observerad 8 dagar totalt med fler än 1000 utanför Porto Judeu på Terceiras sydkust 22.9 och vid Mosteiros 26.9.
Flera närobsar från båten 25.9
Mindre lira Puffinus puffinus
10 Mosteiros 26.9
Tjocknäbbad dopping Podilymbus podiceps podiceps
1 Lagoa das Furnas 21.9
Gråhäger Ardea cinerea cinerea
1 Paul da Praia 22.9 och 1 Lagoa Azul 24.9
Silkeshäger Egretta garzetta garzetta
1 hamnen Ponta Delgada 20.9
Ormvråk Buteo buteo rothschildi
Observerad 6 dagar totalt med flera individer dagligen. Endemisk ras för Azorerna

Ormvråk av den azoriska rasen. Foto: Hans Alm
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28

Rörhöna Gallinula chloropus chloropus
7 Paul da Praia 22.9 och 1 Lagoa do Negro 23.9
Sothöna Fulica atra atra
6 Lagoa das Furnas 21.9, 10 Paul da Praia 22.9 och 15 Lagoa Verde 24.9
Amerikansk tundrapipare Pluvialis dominica
1 adult Cabo da Praia 22.9
Kustpipare Pluvialis squatarola squatarola
2 juvenila Cabo da Praia 22.9 och 23.9
Större strandpipare Charadrius hiaticula hiaticula
15 Cabo da Praia 22.9 och 23.9 samt 3 Ribeira Grande 26.9
Flikstrandpipare Charadrius semipalmatus
1 juvenil Ponta Delgada 20.9, 2 Cabo da Praia 22.9 och 1 Cabo da Praia 23.9
Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus alexandrinus
Minst 50 Cabo da Praia 22.9 och 23.9
Enkelbeckasin Gallinago gallinago gallinago
1 Cabo da Praia 22.9
Rödspov Limosa limosa islandica
2 juvenila Cabo da Praia 23.9 av den isländska rasen
Myrspov Limosa lapponica lapponica
2 juvenila Cabo da Praia 22.9 och 23.9
Småspov Numenius phaeopus
Följande kunde inte rasbestämmas: 4 Ponta Delgada 20.9, 1 vid stopp nära Porto Judeu 22.9 och 1 Cabo da Praia
22.9. Bestämda till den europeiska rasen phaeopus utgjordes av: 1 Cabo da Praia 22.9, 3 Cabo da Praia 23.9 och 1
Mosteiros 26.9
Rödbena Tringa totanus totanus
1 juvenil Cabo da Praia 22.9 och 23.9
Mindre gulbena Tringa flavipes
2 juvenila Cabo da Praia 22.9 och 23.9
Drillsnäppa Actitis hypoleucos
1 mycket trolig Lagoa das Furnas 21.9 och 1 säkert bestämd Lagoa do Negro 23.9
Roskarl Arenaria interpres interpres
5 Ponta Delgada 20.9, minst 75 Cabo da Praia 22.9 och 23.9, 10 Ponta Delgada 25.9 och 10 Mosteiros 26.9
Kustsnäppa Calidris canutus
2 juvenila Cabo da Praia 22.9 och 23.9
Sandlöpare Calidris alba alba
2 Ponta Delgada 20.9, minst 100 Cabo da Praia 22.9 och 23.9, 2 Ponta Delgada 25.9 och 35 Ribeira Grande 26.9

Sandlöpare. Foto: Hans Alm
29
30
31
32

Sandsnäppa Calidris pusilla
3 (1 adult+2 juvenila) Cabo da Praia 22.9 och 6 Cabo da Praia 23.9
Tuvsnäppa Calidris melanotos
3 juvenila Cabo da Praia 22.9 och 4 juvenila Cabo da Praia 23.9
Spovsnäppa Calidris ferruginea
2 juvenila Cabo da Praia 22.9 och 23.9
Brushane Philomachus pugnax
2 juvenila Cabo da Praia 22.9 och 23.9
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33
34
35

36

Skrattmås Chroicocephalus ridibundus
4 Ponta Delgada 20.9, 4 Cabrita 23.9, 10 Ponta Delgada 25.9 och 5 Ribeira Grande 26.9
Medelhavstrut Larus michahellis atlantis
Tämligen allmän och observerad 8 dagar totalt
Silltrut Larus fuscus
1 adult i hamnen Ponta Delgada 27.9. Följande blev rasbestämda till graellsii: 5 adulta Cabrita 23.9 och 1 adult
Lagoa Azul 24.9
Rosentärna Sterna dougallii dougallii
2 adulta Ponta Delgada 20.9 och 2 (1 adult+1 juvenil) Angra do Heroismo 24.9

Adult rosentärna i hamnen, Angra do Heroísmo. Foto: Richard Ottvall
37
38
39

40
41

42
43
44
45
46
47
48

49
50
51
52

Fisktärna Sterna hirundo hirundo
Observerad 7 dagar totalt med bl.a. 15 Ponta Delgada 20.9 och ca 50 Angra do Heroísmo 24.9
Ringduva Columba palumbus azorica
Observerad 7 dagar totalt. Endemisk ras
Turkduva Streptopelia decaocto decaocto
Observerad 7 dagar totalt både på São Miguel och på Terceira. Betydligt fler observationer jämfört med AviFaunaresan 2013. Med tanke på att första häckningen på Azorerna konstaterades 2009 har arten spridit sig snabbt.
Svarthätta Sylvia atricapilla gularis
5 hörda i skogen på Serra da Tronquiera 21.9, 2 sedda Lagoa Azul 24.9 och 1 hörd Lagoa de Fogo 26.9
Kungsfågel Regulus regulus
Två endemiska raser observerades. På São Miguel rasen azoricus: tämligen allmän Serra da Tronquiera 21.9, 2
Lagoa Azul 24.9 och noterad 26.9. På Terceira rasen inermis: 1 sedd+1 hörd Lagoa do Negro 23.9
Stare Sturnus vulgaris granti
Tämligen allmän och observerad 7 dagar totalt. Endemisk ras
Koltrast Turdus merula azorensis
Tämligen allmän och observerad 6 dagar totalt. Endemisk ras
Rödhake Erithacus rubecula rubecula
Noterad sjungande 5 dagar totalt men inte sedd vid så många tillfällen
Gråsparv Passer domesticus domesticus
Allmän och observerad 7 dagar totalt. Introducerad
Helenaastrild Estrilda astrild
5 Cabo da Praia 22.9, 15 Lagoa Azul 24.9 och 2 vid Caldeira Velha 26.9. Introducerad
Forsärla Motacilla cinerea patriciae
Observerad 7 dagar totalt med enstaka individer dagligen. Endemisk ras
Bofink Fringilla coelebs moreletti
Tämligen allmän Serra da Tronquiera 21.9 och observerad 4 dagar totalt på såväl São Miguel som på Terceira.
Endemisk ras
Azorisk domherre Pyrrhula murina
7 Serra da Tronquiera 21.9. Endemisk art som endast förekommer i skogen på östra São Miguel
Grönfink Chloris chloris aurantiiventris
1 Ponta Delgada 20.9. Introducerad
Steglits Carduelis carduelis parva
3 längs vägen 21.9, 1 Angra do Heroísmo 23.9, 5 Lagoa Verde 24.9 och 6 Lagoa de Fogo 26.9. Introducerad
Kanariesiska Serinus canaria
Tämligen allmän och observerad 5 dagar totalt
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Rödgul höfjäril. Foto: Hans Alm

Däggdjur
1
2
3

Kanin Oryctolagus cuniculus
1 Cabo da Praia 22.9. Introducerad
Azorisk fladdermus Nyctalus azoreum
1 Ponta Delgada 20.9, 2 Lagoa das Furnas 21.9, 3 längs vägen 23.9 och noterad 24.9
Öresvin Tursiops truncatus truncatus
6 i en grupp sågs från båten ute till havs 25.9

Dagfjärilar
1
2
3
4
5

Långsvansad blåvinge Lampides boeticus
5 Serra da Tronquiera 21.9, 5 Cabo da Praia 22.9 samt noterad 24.9 och 26.9.
Amiral Vanessa atalanta
1 Cabo da Praia 22.9, 1 Lagoa do Negro 23.9 och 1 längs vägen 24.9
Tistelfjäril Vanessa cardui
1 Cabo da Praia 22.9
Rödgul höfjäril Colias croceus
Observerad 5 dagar totalt med bl.a. 5 Serra da Tronquiera 21.9
Kålfjäril Pieris brassicae
1 Serra da Tronquiera 21.9 och 1 Cabo da Praia 22.9
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Äkta karettsköldpadda alldeles intill båten. Foto: Mona Stråling

Övrigt
1
2

3

Äkta karettsköldpadda Eretmochelys imbricata
1 alldeles intill båten ute till havs 25.9
Murödla Lacerta dugesii
Observerad 4 dagar totalt med enstaka individer. Denna art har troligen spridit sig till Azorerna via båttrafik från
Madeira
Iberisk sjögroda Rana perezi
Flera längs bäcken i Caldeira Velha 26.9. Introducerad från den Iberiska halvön

Murödla. Foto: Hans Alm
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