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MADEIRA 
 

 
 

1. Funchal 

2. Ponta da Cruz 

3. Ribeiro Frio 

4. Fajã da Nogueira 

5. Porto da Cruz 

6. Pico do Areeiro 

7. Machico 

8. Canical 

9. Ponta de Sao 

Lourenco 

10. Båttur söder om 

Funchal 

11. Lugar do Baxio 

12. Ponta do Pargo 

13. Funchal Marina 

14. Båttur Funchal - Desertas 

15. Desertas 

16. Porto Moniz 

17. Levada dos Cedros 

18. Lameiros 

19. Rabacal 
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DELTAGARE 
Eva Stenvång Lindqvist, Gustavsberg 

Karin Hellström, Malmö 

Lena Möre, Tumba 

Irene Hofstedt, Halmstad 

Klas Rosenkvist, Varberg 

Lena Krey, Koskuskulle 

Ingrid Evaldsson, Dalby 

Peter Hartoft-Jacobsen, Nibe Danmark 

Dan Mangsbo, Deje 

Carl-Axel Bauer, Lomma 

Bengt Antonson, Kalmar 

 

RESELEDARE 

HG Karlsson, Halmstad 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESRUTT 

26/8 Resan började på flygplatsen i Funchal och på vårt hotell i Funchal. Kvällstur till Pico do Are-

eiro 

27/8 Levadavandring vid Ribeiro Frio och Balcões. Fajã da Nogueira. Ponta da Cruz 

28/8 Machico, Canical och Ponta de São Lourenco. Båttur i vattnen söder om Funchal 

29 /8 Lugar do Baxio, Ponta do Pargo och Porto Moniz 

30/8 Båtresa med Pilar de Banger till Desertas. Landstigning och nattskådning på Deserta Grande 

31/8 Båtresa tillbaka från Desertasöarna. Funchal 

1/9 Lamieiros. Levada dos Cedros. Havsfågelskådning i Porto Moniz 

2/9 Transfer till flygplatsen där resan avslutades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMSLAG. Kanariesiska. Foto: Bengt Antonson 
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Gruppen vid Balcões. Foto: Klas Rosenkvist 

 

 

 
INLEDNING 

Att komma till Madeira så här i månadsskiftet augusti-september skapar goda möjligheter till att få uppleva öns 

specialitet för oss fågelskådare. Nämligen att ena stunden vandra längs levador i grönskande lagerskogar och lite 

senare sitta bekvämt och spana efter liror och petreller. När man sedan kryddar det med några turer på Atlanten 

för att få se ännu fler havsfåglar och dessutom valar och delfiner kan inte resan bli mer än lyckad. 

 

Resans höjdpunkt var nog övernattningen på ön Deserta Grande söder om Madeira. Det är en speciell känsla att 

få sova under bar himmel med Atlantens dyningar svepande in mot stranden. Och att få höra och skymta havs-

fåglarna när de kommer in i skymningen och natten till sina bohålor. Spetsstjärtad petrell, gulnäbbad lira och 

oceanlöpare – alla har de oväntade och mystiska läten om natten. 

 

Båtresorna är som alltid lyckade. Med ribbåten kom vi nära havsytan och njöt av havsfåglarna som smekte vå-

gorna. Även mötet med den oäkta karettsköldpaddan var magisk – vilken globetrotter! Men allra bäst var hem-

färden från Desertas. Den tilltagande vinden satte fart på större liror, atlantpetreller och några av oss såg till och 

med en makronesisk lira. Dessutom fick vi sällskap av ett gäng tygeldelfiner som gjorde uppvisningar för oss. 

 

På land njöt vi av våra vandringar längs levador (bevattningskanaler) och genom skogar med lagerträd, trädljung 

och liljekonvaljträd. Vi såg madeiraduva och madeirakungsfåglar men även endemiska växter, fjärilar och hum-

lor. Kvällsutflykten upp till madeirapetrellens häckningsområde blev trots fina förutsättningar en liten flopp. Det 

var bara några i gruppen som fick höra ropen från denna sällsynta havsfågel. (Studier av bilder efter hemkomst 

visade att vi såg en madeirapetrell på återfärden från Desertas). 

 

Då hade vi större tur med några sällsynta gäster. Mest överraskande var en amerikansk tundrapipare i Funchals 

hamn och en flock på 28 bronsibisar som sträckte förbi när vi skådade havsfåglar i Porto Moniz – undrar var de 

var på väg till när de försvann västerut ut över Atlanten! 
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RESEDAGBOK 

Lördag 26 augusti 

Strax efter kl 17 landade sista gänget resenärer med 

reseledaren i spetsen på den gröna ön Madeira. Vi 

möttes av ett skönt sommarväder med sol och friska 

vindar, men även av vår lokala guide Filipe Silva 

och busschauffören Carmo. Framme vid våra ho-

tellrum kunde vi nöjt konstatera att vi kunde blicka 

ut mot Atlanten från rummet. Några resenärer som 

hade kommit lite tidigare hade redan sett lite havs-

fågel. Till exempel gulnäbbad lira som är den van-

ligaste havsfågeln i vattnen runt ön. Över vårt hotell 

svischade enfärgade seglare förbi - mycket snabba-

re och kärvare i flykten än tornseglaren. Och i de 

höga träden satt kanariesiskor och sjöng. 

 Framåt sjutiden gick vi iväg till en liten trevlig 

restaurang där en trerätters middag väntade. Många 

testade djuphavsfisken ”Espada” (dolkfisk) som är 

en lokal specialitet. Den serveras med en sås med 

passionsfrukt och varm banan som tillbehör. Då 

visste vi att vi hade kommit till Madeira! 

 

Vår guide Filipe pekar ut en madeiraduva. Foto: 

HG Karlsson. 

 

Söndag 27 augusti 

Efter en härlig frukostbuffé var det dags för vår 

första längre utflykt på ön. Carmos buss tog oss upp 

via serpentinvägar till Madeiras högre delar. Vi  

kunde konstatera att stora områden med eukalyptus 

och tall på öns sydsida brunnit ned i stora skogs-

bränder det senaste året. Men bränderna verkar inte 

ha drabbat den ursprungliga lagerskogen på nordsi-

dorna lika mycket. Till exempel vid Ribeiro Frio 

där vi gjorde vår första levadavandring. I skogen 

med lagerträd, lönn och trädljung kunde vi njuta av 

flera hoppande madeirakungsfåglar. De liknar med 

sina långa näbbar mer en sångare än sina släktingar 

på fastlandet. Rätt så snart fick vi även se vår första 

madeiraduva. Vi hade därefter några flygande men 

även ett par stycken duvor som satt och njöt av de 

första solstrålarna här uppe i bergen. 

Vid Balcões utsiktsplats fanns många oskygga 

madeirabofinkar – riktigt bleka uppenbarelser jäm-

fört med våra bofinkar. 

  Efter ett cafébesök, med espressokaffe och en liten 

kaka, letade vi oss ner till dalen Fajã da Nogueira 

där vi såg ännu fler madeiraduvor och madeira-

kungsfåglar. Klas såg som hastigast en sparvhök, av 

den lokala rasen granti, jaga småfåglar uppåt 

bergskammen. Denna, tyvärr alltmer sällsynta, 

rovfågel kan till och med fånga en madeiraduva.  

  Under vår picknick-lunch lite senare hittade Dan 

en sparvhök till så nu kunde alla få se den. Men det 

var inte bara fåglarna som drog åt sig intresset. Vi 

såg till exempel flera exemplar av den endemiska 

fjärilen spetsvingad kvickgräsfjäril och även en 

madeirahumla. Dessutom fina växter som ”Pride of 

Madeira” och blommande liljekonvaljträd. 

  Tillbaka i Funchal tog vi en kort promenad till 

Ponta da Cruz. På vägen dit både hörde och såg vi 

kanariesiska fint. Ute på udden började vi spana av 

havet söderut. Direkt hittade Bengt en gulnäbbad 

lira och den följdes av flera stycken över det lugna 

havet. Det dröjde inte länge förrän vi även hittade 

vår första spetsstjärtad petrell – en betydligt mindre 

och mörkare havsfågel. Alla fick en chans att träna 

på havsfågelskådning från land och vi längtade 

redan att få komma ut på båtturerna de kommande 

dagarna. 

  Efter en middag på vår egen restaurang var det 

dags för nattexpeditionen upp till Pico do Areeiro. 

Den blev inte helt vad vi tänkt oss. Vädret var lo-

vande med bara lite vind och klar himmel. En 

halvmåne och stjärnorna gav oss lite ljus, men 

självklart hade vi pannlamporna på för att kunna 

följa den markerade stigen. Nästan framme vid vårt 

höga mål i dubbel bemärkelse stannade vi till vid en 

utsiktsplats. Några i gruppen hörde då det ugglelika 

ropet från en madeirapetrell. Men sedan när vi 

kommit till den hetaste platsen uppe på en 

bergskam var petrellerna helt tysta. Det kändes lite 

snopet men vi njöt i alla fall av den fina stjärnhim-

len ovanför oss. Vintergatan lyste starkt! 

 

Måndag 28 augusti 

Eftersom vi varit uppe lite sent kvällen före be-

stämde vi oss för en lite senare avfärd, det vill säga  
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Roskarlen är verkligen vacker när man ser den på nära håll. Foto: Carl-Axel Bauer 

 

halv nio. Vårt första stopp blev stranden vid Machi-

co där vi kunde göra nära studier på roskarlar i 

olika dräkter. Dan hittade en silkeshäger och drill-

snäppa. Därefter följde vi ett litet vattendrag genom 

byn. Nästan direkt kom vi i kontakt med en flock 

helenaastrild – en afrikansk fågel som sedan lång 

tid tillbaka etablerat sig på Madeira.  

  Vi for vidare till hamnstaden Canical där vi direkt 

fick se en av platsens två målarter – turkduva. Där-

emot hittade inte den andra – spansk sparv. Filipe 

berättade att arten minskar på huvudön, men är 

fortfarande vanlig på grannön Porto Santo. Vi pas-

sade på att ta en kopp kaffe på ett hamnkafé.  

  Stärkta av kaffet for vi till Madeiras östligaste del, 

halvön Ponta de São Lourenco. Där tog vi en liten 

promenad över rätt så torra gräsmarker. Där lycka-

des vi hitta några kanariepiplärkor, stensparvar och 

två gäng med rödhönor. Vi njöt även av den häftiga 

utsikten med blått hav och spännande klippforma-

tioner. Ön har verkligen branta stup mot Atlanten. 

Dagens picknickpåse innehöll en baguette, liten 

variant av räkcrepes, kaka, dricka och frukt och den 

avnjöts på en fin stenstrand i Santa Cruz. Utanför 

oss gled gulnäbbade liror och vi kunde även se 

Desertas – öarna som vi skulle åka till om ett par 

dagar. 

  Men redan denna dag skulle vi ut på Atlanten. 

Eftersom vi hade lite tid på oss innan båten skulle 

avgå passade vi på att leta efter ett par vadare 

(brushane och någon slags pipare) som Eva och 

Karin sett i Funchals hamn när de besökt hamnom-

rådet några dagar före resan. Uppe på en nyanlagd  

 

 

gräsmatta med bevattning gick en myrspov omkring 

– det var på denna plats som brushanen hade setts. 

Sedan var det dags att leta efter piparen och den 

fann vi på en kaj innanför ett stängsel. Rätt så 

snabbt kunde vi bestämma den till amerikansk 

tundrapipare – en ovanlig gäst på Madeira.  

  Vår båt var en så kallad ribbåt – en slags gummi-

båt där man sitter två och två i rad. Fördelen med en 

sådan båt är att man tar sig snabbt ut till platser där 

liror och petreller glider omkring i lite större antal. 

Vi fick många nära möten med spetsstjärtad petrell 

och gulnäbbad lira på vägen ut. Längst ut slängde 

besättningen i ett fryst block med fiskrens – så 

kallad chum. Detta i hopp om att någon stormsvala 

skull lockas dit av lukten av fiskolja på vågtoppar-

na. Tyvärr dök ingen sådan upp. Men turen var 

ändå lyckad eftersom vi även såg en större lira, 

flygfisk och en oäkta karettsköldpadda - en riktig 

världsomseglare bland havssköldpaddorna.  

  Vi var rätt så hungriga när vi beställde förrätt, 

huvudrätt och efterrätt på samma restaurang som 

tidigare kvällar. Tur att de hade lite olika rätter att 

välja på… 

 

Tisdag 29 augusti 

Idag styrde vi kosan västerut. Första skådarstopp 

för dagen blev den lilla våtmarken Lugar do Baxio 

som visade sig ha alltför mycket vatten för vadare. 

Vi fick nöja oss med fina obsar på helenaastrild och 

dessutom tre sothönor. Sedan letade vi rosentärnor i 

Calhetas hamn, men vi hittade bara fisktärnor i 

olika åldrar. 
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  Vi rullade vidare och gjorde ett fikastopp i Carmos 

födelseby Amparo där hennes mamma har en liten 

affär med en bar. Kaffet smakade extra gott – likaså 

glassen! 

  Vi fortsatte till Ponta do Pargo – den västligaste 

udden på Madeira. Det dröjde inte länge förrän i 

hittade den första glasögonsångaren vilket visade 

sig vara en ungfågel. Lite längre ned i sluttningen 

hittade vi bland ärttörne och björnbär en fin utfär-

gad fågel. Där fanns ännu fler individer och totalt 

sju glasögonsångare är en bra summa för lokalen. 

Vi skrämde även upp två flockar med rödhöna. I 

gräsmarken var det gott om både små gräshoppor 

och stora vårtbitare – som Dan senare bestämt till 

medelhavsvårtbitare. Vi hittade även en vacker 

fältsyrsa. 

  Det var dags för lunch så vi for till Porto Moniz 

för att samtidigt passa på att spana efter havsfågel. 

Idag fick reseledaren äntligen en ”pastel de nata” 

(en portugisisk smördegsbakelse fylld med vanilj-

kräm) i sitt lunchpaket. Ute över havet gled, i den 

alltför svaga vinden, några gulnäbbade liror och 

spetsstjärtade petreller omkring. Men de övergläns-

tes av minst tre vuxna rosentärnor. De satt på ett rev 

strax nedanför vår fikaplats och glädjen var extra 

stor eftersom vi letat efter rosentärna på flera ställen 

de två senaste dagarna. Nu fick alla se hur vita de 

ser ut att vara intill vuxna fisktärnor. 

  På vägen tillbaka mot Funchal gjorde vi ett kortare 

stopp i Sao Vicente och där gick en småspov och 

letade mask på gräsmattan – ytterligare en rastande 

vadare som föredrar gräs framför att springa på 

stranden. 

Tillbaka på hotellet blev det tid till ett dopp i poolen 

och lite förberedelser inför morgondagens övernatt-

ning på Desertas. Middagen avnjöts på samma 

restaurang i Lido-området – ett liten lugnt ställe 

som passar när vi skall ha artgenomgång i väntan på 

de tre rätterna. 

 

Onsdag 30 augusti 

Efter att ha laddat med mycket kolhydrater från 

hotellets frukostbuffé inför dagens båtfärd till De-

sertas for vi till Funchals hamn där vår stora och 

vackra båt, Pilar de Banger, väntade (vår vanliga 

båt Ventura do Mar hade tyvärr motorproblem).  

  Havet var till en början lugnt men ganska snart 

höjde sig vågorna lite. Här och var gled spetsstjär-

tade petreller tätt över vågtopparna runt båten. Det 

portugisiska namnet för arten är "alma -negra" som 

betyder svart själ. Man trodde förr att det var själar-

na till drunknade fiskare som svävade fram över 

havet i form ut av spetsstjärtade petreller. Under 

överfarten såg vi sprutet från minst tre stora valar 

och två av dem bestämdes till Brydes fenval.  

  Utanför ön Bugio – där desertaspetrellen häckar – 

slängde besättningen i ett stort isblock med fiskrens 

i hopp om att locka till oss någon stormsvala. Vi 

fick nöja oss med några desertaspetreller på avstånd 

och många gulnäbbade liror nära båten. 

  Vi ankrade upp utanför den största av Desertas tre 

öar. Med hjälp av en gummibåt skjutsades vi iland i 

små grupper. Efter att vi gjort ett basläger på ön tog 

Filipe med oss på en vandring längs en naturstig 

med informativa skyltar. Ön visade sig också vara 

bebodd av kanariepiplärkor och kanariefåglar. Li-

kaså sprang det omkring en massa svarta ödlor - en 

endemisk ras av madeiraödla. Därefter fick vi lite 

tid till bad och snorkling i den lugna viken. 

 

En spetsstjärtad petrell visades upp ute på Desertas. 

Foto: Bengt Antonson 

 

  Sedan var det dags för en middag på båten med 

bland annat grillad kyckling och en god tonfisksal-

lad. Därtill vin, öl eller läskeblask. När mörkret lagt 

sig över Desertas så började havsfåglarna komma in 

till sina bohålor. Spetsstjärtade petreller svepte över 

våra huvuden och från stenblocken hördes deras 

läte som påminner lite om skällande hundar. Även 

de gulnäbbade lirornas märkliga läten började ljuda 

i skyn. De låter lite som Kalle Anka eller bebisprat. 

Vår förväntan att få höra oceanlöpare infriades när 

flera individers tvåstaviga läten (påminner om fri-

golit på en glasskiva) hördes uppifrån branterna.  

  Tillbaka vid baslägret letade alla sig en sovplats. 

Några valde att sova i tält som personalen satt upp 

medan andra låg ute i det fria. Det var härligt att 

ligga och titta på stjärnhimlen och emellanåt se 

oceanlöpare komma svepande förbi som mörka 

skuggor. 

 

Torsdag 31 augusti 

Vi började dagen med en smarrig frukost (bland 

annat en utsökt lufttorkad skinka) med hela Atlan-

ten i fonden. Vi roade även oss med att mata fiskar, 

bland annat blå gaffelmakrill och tryckarfisk, som 

kom fram till båten.  

  Vid tiotiden var det dags för vår fina gamla motor-

segelbåt att stäva hemåt. Vi kom inte så långt förrän 

motorn krånglade. Efter lite mekande fick de igång 

motorn och vi kunde fortsätta. Vinden hade ökat till 

drygt 20 knop och vågorna blev allt högre. Den 

starka vinden förde med sig många liror, bland 
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annat drygt trettio större liror. Några såg en maka-

ronesisk lira och andra hur en bredstjärtad labb gled 

förbi. Samtidigt fick vi sällskap av ett stort gäng 

tygeldelfiner (kallas även atlantiska fläckdelfin). De 

hoppade och hade kapplöpning med båten. Vi hade 

betydligt fler desertaspetreller på hemvägen och 

flera av dem kom nära och kunde fotograferas. Och 

ännu närmare Madeira var två grupper med grind-

val uppe en kort stund en bit från båten.  

  Framme i hamnen väntade lunchen på oss – idag 

fick vi en smakrik risotto med fisk, räkor och muss-

lor. Sedan fick vi ”fri tid” resten av eftermiddagen. 

Några valde att vila ut efter den spännande och 

givande övernattningen på Desertas. Andra passade 

på att handla lite till sina nära och kära. 

  Middagen serverades på samma restaurang som 

tidigare, men ikväll lyckades vi få en ny meny att 

välja ur. Som vanligt valde många fisk, typ havsab-

borre. Ikväll hade vi även en artgenomgång för de 

två sista dagarna. Som vanligt gick den rätt så fort – 

det blir ju bara max ett trettiotal arter/dag. 

 

Fredag 1 september.  

På vår sista hela skådardag på Madeira ville vi göra 

den kombination som gör ön lite speciell i månads-

skiftet augusti-september. Nämligen att börja uppe i 

lagerskogen med all sin grönska och sedan fara ned 

till havet för havsfågelskådning. Vi for först till 

Lameiros för att försöka se madeiraduva på närmare 

håll. Vi såg ett tjugotal duvor varav några på foto-

avstånd. Man räknar med att det idag finns över 10 

000 häckande par på ön och att madeiraduvan gläd-

jande nog ökar i antal. Därefter gjorde vi en vand-

ring längs en av Madeiras tusentals levador, Levada 

dos Cedros. Vi följde vattenkanalen genom en lav- 

och mossrik lagerträdskog. Vi stötte på flera grup-

per madeirakungsfåglar och nu fick alla se några 

utfärgade fåglar med sitt speciellt korta ögonbryn-

streck.  

  Framåt lunchtid for vi ned till Porto Moniz vid öns 

nordvästra hörn. Det blåste en kraftig vind och det 

märktes direkt när vi riktade våra tubkikare mot 

havet. Större liror kom med jämna mellanrum och 

även mindre liror. När vi avslutat vår fyra timmars 

spaning kunde vi summera 250 större liror, 150 

mindre liror, 5 gråliror, några spetsstjärtade petrel-

ler, 3 kustlabbar och en bredstjärtad labb. (De gul-

näbbade lirorna räknade vi inte). Medan vi satt där 

upptäckte Dan en större flock över havet. Det visa-

de sig vara 28 bronsibisar! Man kan undra vart de 

var på väg... 

  Detta blev en värdig avslutning på en lyckad resa. 

Under avslutningsmiddagen fick vissa i gruppen 

meddelande från Air Berlin att flyget var inställd. 

Vi bestämde oss därför att åka till flygplatsen lite 

tidigare än beräknat dagen därpå. 

 

Lördag 2 september 

Bussen rullade iväg redan vid halv sju. Hotellet 

hade försett oss med ett frukostpaket som avnjöts 

under färden till flygplatsen. De flesta hoppade av 

där men Carl-Axel och Peter som skulle åka lite 

senare på eftermiddagen åkte in till Funchal för att 

bedriva tiden där med lite skådning och besök på 

lunchrestaurang. Allt eftersom dagen gick fick de 

flesta som drabbats av det inställda flyget nya för-

bindelser. Bara Klas var tvungen att övernatta på ett 

hotell nära flygplatsen. Men det är en annan histo-

ria… 

 

HG Karlsson 

 

 

 

 
     Öns endemiska duva – madeiraduvan. Foto: Carl-Axel Bauer 



  AVIFAUNA

   

 9 

 
Desertaspetrell. Foto: Bengt Antonson 

 

Artlista fåglar 
1 Rödhöna Alectoris rufa   

12 Ponta de Sao Lourenco 28.8, 12 Ponta do Pargo 29.8 och 6 längs vägen 1.9 

2 Oceanlöpare Oceanodroma castro   

3 sedda och 12 hörda Desertas 30.8 

3 Madeirapetrell Pterodroma madeira   

1 hörd Pico do Areeiro 27.8 och minst 1 ex identifierat på foto från vår båttur Desertas - Funchal 31.8 

4 Desertaspetrell Pterodroma deserta   

5 båttur Funchal - Desertas 30.8 och 18 båttur Desertas - Funchal 31.8 
5 Gulnäbbad lira Calonectris borealis   

Observerad 6 dagar totalt 

6 Grålira Ardenna grisea   

5 Porto Moniz 1.9 

7 Större lira Ardenna gravis   

1 båttur söder om Funchal 28.8, 35 båttur Desertas - Funchal 31.8 och 250 Porto Moniz 1.9 
8 Mindre lira Puffinus puffinus   

75 Porto Moniz 1.9 

9 Makaronesisk lira Puffinus baroli   

1 båttur Desertas - Funchal 31.8. Troligen också 2 ex sedda i Porto Moniz 1.9 

10 Spetsstjärtad petrell Bulweria bulwerii   

10 Ponta da Cruz 27.8, 150 båttur söder om Funchal 28.8, 10 Porto Moniz 29.8, 50 båttur Funchal - Desertas 30.8, 

10 båttur Desertas - Funchal 31.8 och 4 Porto Moniz 1.9 

11 Silkeshäger Egretta garzetta garzetta   

1 Machico 28.8, 1 ex observerad i Funchal hamn 28.8, 30.8 och 31.8 

12 Sparvhök Accipiter nisus granti   

2 Fajã da Nogueira 27.8 

13 Ormvråk Buteo buteo harterti  Endemisk 

1 längs vägen 27.8, 1+1 hörd Fajã da Nogueira 27.8 och 2 Lameiros 1.9 

14 Rörhöna Gallinula chloropus chloropus   

10 Machico 28.8 

15 Sothöna Fulica atra atra   

3 Lugar do Baxio 29.8 
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16 Amerikansk tundrapipare Pluvialis dominica   

1 ungfågel observerad i Funchal hamn 28.8, 30.8 och 31.8 

 

 
Amerikansk tundrapipare. Foto: Bengt Antonson 

 

17 Myrspov Limosa lapponica   

1 observerad i Funchal hamn 28.8, 30.8 och 31.8 

18 Småspov Numenius phaeopus phaeopus   

1 längs vägen 29.8, 1 Desertas 30.8 och 1 Porto Moniz 1.9 

19 Drillsnäppa Actitis hypoleucos   

1 Machico 28.8 

20 Roskarl Arenaria interpres interpres   

Observerad 5 dagar totalt 

21 Medelhavstrut Larus michahellis atlantis   

Observerad 8 dagar totalt 

22 Silltrut Larus fuscus   

2 observerad Funchal hamn 31.8 

23 Rosentärna Sterna dougallii dougallii   

1 observerad Funchal hamn 28.8, 4 Porto Moniz 29.8 och 2 Porto Moniz 1.9 

 

 
Rosentärna. Foto: Dan Mangsbo 

 

24 Fisktärna Sterna hirundo hirundo   

Observerad 6 dagar totalt 

25 Bredstjärtad labb Stercorarius pomarinus   

1 båttur Desertas - Funchal 31.8 och 1 Porto Moniz 1.9 

26 Kustlabb Stercorarius parasiticus   

4 Porto Moniz 1.9 
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27 Klippduva Columba livia   

Observerad 8 dagar totalt 

28 Madeiraduva Columba trocaz  Endemisk 

3 Ribeiro Frio 27.8, 20 Fajã da Nogueira 27.8 och 30 Lameiros 1.9 

29 Turkduva Streptopelia decaocto   

Allmän i Canical 28.8, 2 längs vägen 29.8 och 3 Porto Moniz 1.9 

30 Enfärgad seglare Apus unicolor   

Observerad 8 dagar totalt 

31 Tornfalk Falco tinnunculus canariensis   

Observerad 6 dagar totalt varav minst 10 ex Ponta do Pargo 29.8 och 2 på Desertas 30.8. 

32 Svarthätta Sylvia atricapilla heineken   

Observerad 4 dagar totalt med enstaka ex framför all i lagerskogarna 

33 Glasögonsångare Sylvia conspicillata orbitalis   

7 Ponta do Pargo 29.8 

 

 
Glasögonsångare. Foto: Carl-Axel Bauer 

 

34 Madeirakungsfågel Regulus madeirensis  Endemisk 

15 Ribeiro Frio 27.8, 20 Fajã da Nogueira 27.8, 6 Lameiros 1.9 och 30 Levada dos cedros 1.9 

35 Koltrast Turdus merula cabrerae   

Observerad 5 dagar totalt med enstaka ex framför all i lagerskogarna 

36 Rödhake Erithacus rubecula rubecula   

2 hörda Fajã da Nogueira 27.8 och 1 Lameiros 1.9 

37 Stensparv Petronia petronia petronia   

2 Ponta de Sao Lourenco 28.8 

38 Helenaastrild Estrilda astrild   

10 Ponta da Cruz 27.8, 8 Machico 28.8 och 10 Lugar do Baxio 29.8 

39 Forsärla Motacilla cinerea schmitzi  Endemisk 

Observerad 6 dagar totalt 

40 Kanariepiplärka Anthus berthelotii   

4 Ponta de Sao Lourenco 28.8, 3 Ponta do Pargo 29.8, 6 Desertas 30.8 och 4 Desertas 31.8 

41 Bofink Fringilla coelebs maderensis  Endemisk 

20 Ribeiro Frio 27.8, 5 Fajã da Nogueira 27.8, 1 hörd Lameiros 1.9 och 3 Levada dos cedros 1.9 
42 Steglits Carduelis carduelis parva   

6 Ribeiro Frio 27.8 och 2 längs vägen 29.8 

43 Kanariesiska Serinus canaria   

Observerad 8 dagar totalt 
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Tygeldelfin. Foto: Bengt Antonson 

 

Däggdjur  
1 Brunråtta Rattus norvegicus   

5 Machico 28.8 

2 Husmus Mus musculus  

1 Desertas 30.8 

3 Kortfenad grindval Globicephala macrorhynchus   

10 ex fördelade i två grupper under båttur Desertas - Funchal 31.8 

4 Tygeldelfin/Atlantisk fläckdelfin Stenella frontalis   

30 båttur Desertas - Funchal 31.8 

5 Öresvin Tursiops truncatus truncatus   

1 Porto Moniz 1.9 

6 Brydes fenval Balaenoptera edeni   

2 båttur Funchal - Desertas 30.8 

 

Övrigt 

Oäkta karettsköldpadda Caretta caretta  

Vi hade tre olika individer under framför allt våra båttresor.  

 

 
Oäkta karettsköldpadda. Foto: Carl-Axel Bauer 

 

Madeiraödla Teira dugesii 

Vanlig på Madeira. Vi hade även några orädda på Desertas. 

”Madeirahumla” Bombus maderensis  

Endemisk art. Vi såg flera ex. vid t ex Ribeiro Frio.  

Fälthumla Bombus ruderatus  

Vi såg flera ex. vid Ribeiro Frio. 
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Madeiran Banded Bee Amegilla maderae  

Endemisk vildbiart som verkar vara välspridd på Madeira. 

Monark Danaus plexipuppus  

Allmän i Funchal. 

Rödgul höfjäril Colias croceus  

Ribeiro Frio, Funchal. 

Rovfjäril Pieris rapae  

Funchal. 

Madeiran Brimstone (“Madeiransk citronfjäril”) Gonepteryx maderensis  

Endemisk. Vissa anser den vara en ras av sydlig citronfjäril. Vi såg den på flera ställen, bl a i Funchal.  

 

 
Spetsvingad kvickgräsfjäril. Foto: Carl-Axel Bauer 

 

Spetsvingad kvickgräsfjäril Pararge xiphia  

Endemisk. Vi såg flera under vandringen Ribeiro Frio – Balcoes. 

Långsvansad blåvinge Lampides boeticus  

Machico. 

”Medelhavsvårtbitare” Decticus albifrons 

Flera vid Ponta do Pargo. 

 

 
Gulnäbbad lira var den vanligaste havsfågeln ute på havet. Foto: Bengt Antonson 
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Gulnäbbad och större lira. Foto: Carl-Axel Bauer 

 

Den endemiska rasen av bofink är blekare än vår. Foto: Dan Mangsbo 


