AZORERNE : Sao Miguel

4 juli -11 juli 2005

Årstiden var til familieferie, få fugle (ikke hit-tid, så f.ex ikke en eneste vader)
Men femstjernet oplevelse: den vulkanske ø, naturen, fantastiske udsigter overalt, behageligt
klima pga. skiftende skydække/sol, som ser tungt ud omkring bjergene, men som på denne
årstid giver en hurtig byge og straks efter sol igen, 21-27 grader med behagelig vind.

Kuhls Skråpe

race: Borealis. alm. (iflg rap. ved nogle kyster, kun set på hvaltur)

Musvåge

race: Rothschildi. alm. overalt på øen (Azorerene er opkaldt efter
denne fugl, som man troede var Duehøg (på portugisisk Acòr)

Middelhavssølvmåge

race: Atlantis. alm. ved kyst/havne, samt Lagoa de Fogo

Ringdue

race: Azorica

Bjergvipstjert

race: Patricia. alm. i bjergene især ved bjergskråninger,broer,
vandløb, men også ynglende i Ponto Delgarda´s største park Jardim
Jose do Canto, som er et besøg værd, alene for de fantastiske
vækster!

Solsort

race: Azoriensis. alm.

Munk

race: Gularis. alm.

Fuglekonge

race: Azoricus. få hørt i skovene omkring Sierra da Tronqueira.

Bogfinke

race: Moreletti. alm. (flot fugl - afvigende farver fra vores hjeml.
sang tydl. bogfinke, bortset fra anderledes start)

Kanariefugl

alm.

Stillits

race: Parva. alm.

Azorerdompap

Havde flere kald og 2 overflyvende, ved det klassiske sted i alle rap.:
Pico da Vara omr. ( ca. 200m før udsigtspladsen) som bedste sted,
men i ”Turen går til Azorerne” (Politiken) Angives anden nyere
lokalitet (form. Via Portugals turistmin. /biologer) med op til 200
ynglepar på dette sted!

i skovomr. Især set på østl del af øen.

Lokaliten er Ribeira Do Guilherme, mellem Lomba da Fazenda og
Nordeste. I NØ rundkørsel, sidste ud af byen NØ (Nordeste) tar man
stejl vej ned i lokal omr og kort efter udsigtsplads og videre ned til
camping plads i dalens bund, så/hørte dog intet i den time vi var der.

Vagtel

status Uncommom. hørt på SØ delen af øen, NØ for Povoacao: 3-4
ex., samt på nordøst øen: ved kirken i Sao Bras 1 ex, samt ved Santa
Antonio 1 ex.

Fjordterne

alm. ved havne/kyster og et par af søerne

Klippedue

alm.

Rødhals

alm.

Gråspurv

alm.

Øvr: Firben, Kaniner, Flagermus - adsk. flyvende rundt om dagen!
Desværre var det ikke muligt at besøge nabo øen Santa Maria, hvor en stor ynglebestand af
Bulwers Petrel og Rosenterne skulle holde til, få km sydvest for Havnen (Vila do Porto), ved
kysten ud for øen Ilheu da Vila. To svenske rapporter angiver set Rosenterne på kyster ved
Sao Miguel (Mosteiros- øens vestligste by/havn samt fra havnemolen i Ponte Delgarda)
Der er ikke daglig færgeforbindelse mellem øerne da færgen krydser rundt, fex kunne vi kun
komme onsdag til Santa Maria: kl 8.00 (ank. kl 12.00) og hjem kl 17.00( ank. 23.00) hvilket
vi ikke vidste I forvejen. Sejlplanen er indviklet, har hjemtaget et ex. man kan
låne/fotokopiere hvis man skal derned. Pris til Santa Maria 45 Euro retur. Til øvr. Øer er
prisen mellem 50-90 Euro. Man kan også flyve mellem øerne (dagl.afgange) hvis man har
lommen fuld af penge.. pris til de fleste øer 1300-1500 Kr. iflg hotellet.
Hvaltur: en fire timers tur. Valgte eftermiddagstur efter råd fra andre pga man kunne se
om dagen gav vind/vejr med rolig sø.
Futurismo har de bedste både, både gummibåde og en stor motorbåd (Song of Whales), som
jeg valgte udfra; ”mindre rystelser i nyrerne” + en højere båd med bedre udsyn til fugle og
hvaler. Stod ved siden af skippers styrhus, og fik dermed højeste mulige udsyn på båden.
Det gav pote ”vores” båd fik flest iagttagelser, som via radio spredtes, så både fra selv
konkurrende firmaer kom til fra alle verdenshjørner. Observatører sidder konstant fra øen
og overvåger farvandet og meddeler så bådene hvalernes position, derefter finder bådene så
hvalerne og orienterer over radioen de andre både.
Obser på hvalturen:
Delfiner : Spottet Dolphin/Plettet Delfin/ Stenella Frontalis, nogle som sprang omkring båden
på klappeafstand med tydeligt blæs endda så man kunne høre det samtidigt fra begge sider af
båden…, iflg Skipper ca 50+ ex.
Kaskelothval: 12 ex. heraf 11 ex. flere blæsende tæt på, så man kunne høre det !
Bl.a hun med tre unger på 30-40m afstand! Hunnen en lille fiks sag på ca. 12 meter/ 15-20 ton
iflg skipper. Kaskelotter er ikke alm. mange Sv. Rap. ”fik kun delfiner” men de er nu festlige.
Desuden en ”Jumping Whale” - Kaskelothval helt oppe over vandet, selv halen fri!
Kuhls Skråpe: holdt op at tælle efter 50 ex. (man skulle jo også nyde/filme de legesyge
Delfiner) –ved delfinerne, mange Kuhls liggende på vandet på kort afstand + flere

overflyvende båden!
Hvalture arrangeres af bl.a firmaet Futurismo, turene udgår fra østhavnen i Ponta Delgarda
( Lystbådehavnen)
Kontoret ligger i tværgaden, bag det store hotel foran lystbådehaven…. Man får en her en
kort video introduktion til hvalerne.
Reserver/køb gerne billet om formiddagen/ morgentur dagen før, der kan være udsolgt. Jeg
fik hotel receptionen til at ringe og reservere plads om morgenen til eftermiddagsturen.
Der er ture kl. 8.45 + kl 12.45. Pris 45 Euro.
Tog en søsyge pille men det var slet ikke nødvendigt, værre bølger på Øresund på alm dag.
Vind- se på havet om riml. stille, gummibådene skulle hoppe lidt mere hvis der er bølger..)
Fiskerihaven er et besøg værd. Både for-eftermiddag kommer større både ind med mængder
af Tun, hvor mindre både har spændende blandet last fyldt med mystiske farvede fisk, kunne
kun genkende Makrel, Hestemakrel, Muræne, Blæksprutte. En glimrende restaurent ligger
lige overfor, neden for kiosk/cafe. På menukortet i bla. Sværdfisk og Tun, begge dele
anbefales ( 7-9 Euro)
Netop i de dage (8-10 juli) var der årlig katolsk religiøs fest, 3 dage med fantastiske optog,
udsmykkede oksekærrer fra hver landsby, folkedragter,musik, uddeling af det lokale brød.

Hovedindtryk: En fin ø til både familieferie, som ”Færøerne med tropisk beplantning”, grøn
overalt, på biltur fra midten af øen (Lagoa de Fogo) kan man se til begge sider af
Atlanterhavet med 5 stjernet udsigt, og vulkankrateret ved Sete Cidades er ligeså fantasktisk,
her kan man køre PÅ selve kraterkanten, fin grusvej op th. ved Mirador skiltet, mellem
Mosteiros-Varzea og Sete C. (Mirador hedder alle udsigtspunkter, oftest markeret med
kikkert symbol).
Turisme på Azorerne er ikke som i fex middelhavs-omr. Skandinaverne er pt 80 % af de
besøgende og der går 2 danske fly + 4 svenske til øen, en gang om ugen ( hver mandag) det er
alt. Så ude på øen skal man lede efter benzintank/spisested – helt uspoleret…
Danske fly: I sommer med Bravo Tours fra Billund + Kastrup, hver mandag. I vinterhalvåret
flyver My Travel også .. ( her er gennemsnitl. vinter temp + 17 grader)
Rejsens pris i højsæson industriferie. I uge kr 5400 med hotel med morgenmad. Det er betydl.
Billigere udenfor juli. Hotelstandard bærer præg af det ikke er en chartertmål ø. Vores var
det billigste i Bravos katalog, Vila Nova, men var et ” rigtigt hotel” med flot int standard,
topkvalitet, og væsentlig højere standard end alm middelhavshoteller.

INFO: de bedste turrapporter var de svenske fra Club 300´s hjemmeside, særdeles grundige
Lokalbeskrivelser, megen nyttig, info og der er rapporter fra alle årstider!
Politikens; Turen går til Azorerne var uundværlig, bedre end øvr dk/eng jeg fik fat i via bibl.
Dog er der en fremragende engelsk bog for vandrefreaks, med alle stier/lokalkort.
Tak til PU, SLi, Tommy for links og tips….

PU´s Azorlink : Fugle, hvaler, landkort, oma. info:
Et kanongodt link!

/ Paul Nilsson

http://azores.seawatching.net/miguel.html

