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NoF Travel-tur til Madeira 21. mai  – 27. mai 2022
Madeira er en av øyene i Atlanterhavet utenfor NV-Afrika. Øya er en selvstyrt provins av Portugal. Sammen 
med Kanariøyene, Kapp Verdeøyene og Asorene utgjør dette Makaronesia. I tillegg til hovedøya Madeira 
flyter det noen mindre, ubebodde øyer ute på Atlanterhavet i øst og i sør – Porto Santo og Desertasøyene. 
Disse har et særdeles rikt sjøfuglliv. Desertasøyene er for Madeira hva Røst er for Norge - med stormfugler i 
stedet for lundefugler. Dette var en tur der vi fokuserte på artskvalitet heller enn artskvantitet – sjøfugler av 
typen petreller, lirer og stormsvaler på havet omkring Madeira.

Madeira er, opprinnelig, et sjøfjell som har bygget seg opp fra havbunnen på flere tusen meters havdyp og 
som steg opp over havoverflaten som en basaltisk lavaøy for ca fem millioner år siden. På denne tid har det 
rukket å utvikle seg noen stedegne arter fugler - endemiske arter. Som vi ville se. Det er også en endemisk 
art firfisle. Det er bratte klipper og de høyeste fjellene ligger på godt over 1800m.o.h.

Madeira skal bety «tømmer» på portugisisk. Navnet kan derfor sies å bety «skogkledd». Madeira er da også 
grønnere enn Kanariøyene. Det ligger også noe lenger mot nord, får derfor noe mere nedbør og derved 
mere grønt. Madeira er kjent for turer i fjellet inkludert turer for botanikkinteresserte. Like vel, det er lite fugl 
av få arter på disse Atlanterhavsøyene. Men sjøfugl er turens tema, og slike er det godt med. Madeira ligger i 
det nordlige passatvindbelte, der sjøfuglene trives.
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           Foto: Morten Bergan

 Hugo og Catarina i ribben “Oceanodroma”                                      Foto: Morten Bergan



Dag 1 – Reisen 21. mai.  
Oslo – Funchal via Lisboa med TAP. Det er lengre enn 
man tror. Våre lokale guider, Catarina og Hugo, fra 
Madeira Wind Birds plukket oss opp på flyplassen og 
vi ble innkvartert på det koselige, familiedrevne, ho-
tellet Amparo Hotel i Machico, Madeiras net største 
by - øst for hovedstaden Funchal.

Dag 2 – 22. mai. 
Sjøfuglturer av pelagisk type foregår helst litt utpå 
dagen og mot kvelden. Det er da passatvinden 
blåser som mest, og sjøfugler trives best i blåst. 
Formiddagene var altså «ledige» og vi tok et par 
kjappe morgenturer for å se etter et par, spennende, 
landfugler første dag. 
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Steinspurv.	 	 	 															Foto:	Ketil	Knudsen

Maskesanger	hunnfarget.	 	 															Foto:	Ketil	Knudsen

Kanaripiplerke.	 	 	 											Foto:	Harald	M.	Våge

Landsbymotiv	fra	trivelige	Machico.			 							Foto:	Torill	Ask

Klippen	her	ble	
formet	ved	at	vul-
kansk	lava	strømmet	
opp fra dypet og inn 
i sprekker gjennom 
eldre	lava.	Så	størk-
net	den	nye	lavaen	
i	sprekken	og	lagde	
slike	vertikale	striper	
i	kystklippene.	 

Fra Sao Laurenco-
halvøya.		
  
Foto: Morten Bergan

Vi kjørte, først, vestover til utkikkspunktet Sao 
Goncalo, med godt utsyn utover Funchal i vest og 
havet i sør. Her ble vi straks vâr noen madeiraduer i 
skråningen nedenfor utkikksplattformen. Den første 
endemen var da allerede i boks. Noe interesse ble 
det også omkring observasjoner av de store monark-
sommerfuglene, som mange av oss trodde var en 
amerikansk art. Men de har vært på De makarone-
siske øyene i alle fall siden 1880-årene, noen mener 
kanskje i tusenvis av år. Langt ute på det blå havet så 
vi også en kjempeflokk med delfiner(?).

Deretter dro vi østover, til indre deler av Sao Lau-
renco-halvøya. Denne halvøya er trebar og særdeles 
vakker med dramatisk klippekyst. Blomstringen var 



for det meste avblomstret nå ultimo mai. I trebare 
områder skal det være mulig å finne maskesanger, 
hvilket vi da også snart gjorde. Også steinspurv og 
kanaripiplerke fikk vi se her. 

Så var det turens første sjøfugltur på havet, det 
som kalles «pelagics». Med ribben med det 
stormsvaleaktige navnet Oceanodroma med to 
Yamaha-motorer med 350HK bar det langt utpå 
Atlanterhavet. Første tur brakte oss ut på et havdyp 
av ca 3000m vest av Desertas-øyene. Hovedøya Ma-
deira i det fjerne. Her kastet vi ut fiskeslo («chum») 
som lokkemat til ulike sjøfugler. Det varte og rakk 
litt før det dukket opp noe særlig, skjønt portugiser-
lirer = gulnebblirer og spisshalepetrell frekventerte 
lystig over bølgetoppene. Omsider kom det en enslig 
desertaspetrell som viste seg ganske godt for oss 
der den svinset både vertikalt så vel som horisontalt 
i krappe vendinger. Det var årets første for Wind 
Birds. 

Spisshalepetrell.	 	 	 												Foto:	Tormod	Burkey
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Innsyn	og	utsyn	fra	ribben.		 	 							Foto:	Torill	Ask

Det gynger godt på Atlanterhavet og kombinasjonen 
bølger, petreller og fotografer om bord i en ribb gir 
sjelden gode treff på objektet. Alle disse faktorer er 
ute av fase så det ble mange uskarpe bilder av atlan-
tiske bølger og en og annen lirevinge i fotografiets 
utkant. I heldige øyeblikk fikk man hele fuglen med 
på bildet.

I det vi skulle starte på hjemvei ble det litt oppstuss 
i båten da Catarina ropte ut «Barolo» hvilket be-
tyr den sjeldne makaronesialire (tidl. dverglire, før 
splitt). Fuglen var svært langt unna og ingen av oss 
forsto hvilken fugl det var så fikk ikke se den. Men 
på hjemvei ble det noen havlirer. 

Desertaspetrell.	 	 	 												Foto:	Morten	Bergan

	Portugiserlire.	 	 		 	 	 	 	 	 	 																													Foto:	Tormod	V.	Burkey



Dag 3 – 23. mai. 
Morgenene var altså til eget bruk. Det ble gjerne til 
at vi vandret langsmed elva som delte Machico by i 
to deler. Bratte fjellsider gjorde det vanskelig å van-
dre ut av byen forøvrig. Man kunne gå langs begge 
elvebreddene. I elva var det vintererle å se, samt 
sivhøne, noen få stokkand, og en skokk (dvs ca 60) 
moskusand. Underlige skapninger de moskusend-
ene. De syntes å hekke fritt i elva. Kanskje noen en 
gang i tiden eide dem? Opprinnelsen til moskusand 
er den søramerikanske knoppanda, men moskuse-
ndene er nok avlet til en større utgave av villformen 
- og med flere fargevarianter.

En silkehegre hadde tilhold i elva. Den ble til og med 
sett sitte på et nokså uhegrete vis på en veranda 
i en boligblokk. Så snart det var litt grøntdrag var 
det kanariirisk, svarttrost og munk samt vatreas-
trild. Også astrildene er en innført art, disse fra det 
sørlige Afrika. De trives i våtmark med høyt gress 
og strå og var svært så vanlige langsmed elva. Dette 
blir vel den neste fremmedartsplagen i Europa. Men 
pene er de. Det er vel derfor de holdes i bur. Så 
slipper noen ut av burene og etablerer seg i natur-
miljøer de egentlig ikke hører til i.

Tyrkerduer var over alt. På tilsvarende tur for bare 
fire år siden så vi ingen tyrkerduer, og norsk turleder 
hadde tidligere bare sett tyrkerdue i landsbyen Cani-
cal helt i øst. Utrolig hvor hurtig tilpassede dyrearter 
kan utbre seg i passende habitat når de først får 
landkjenning. 

Over oss og langsmed klippekanten kunne man se 
musvåk, tårnfalk og kanariseiler. Men aldri mange. 
Makrellterner kunne man se fra havnepromenaden. 

Moskusender.	 		 	 					 							Foto:	Torill	Ask Madeirafirsfisle,	Lacerta	dugesii.	 	 							Foto:	Torill	Ask

Gulbeinmåke.	 	 	 											Foto:	Harald	M.	Våge
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Kanariirisk.                Foto: Morten Bergan

Gruppen	i	felt.	Fra	landturen	dag	4.														Foto:	Morten	Bergan



Dagens pelagiske sjøfugltur gikk nordover for å 
prøve oss på nordsiden av Madeira. Det ble tem-
melig høye brottsjøer i sundet mellom Sao Lau-
renco-halvøya og den lille øya med fyret på. Men 
spennende med båt og klippekyst. Nå la vi oss til 
godt vest av øya Porto Santo, på «bare» ca 2000m 
havdyp. Ut med fiskesloen.  

Som forventet er det portugiserlire = gulnebblire og 
spisshalepetrell som dominerer på slike pelagiske 
turer. Men her var det først ganske stille, bare av-
brutt av de nevnte to artene og en og annen flyve-
fisk. Litt gøy ble det med en stor blåhai som ville ha 
sin del av sloet. 

Så ble vi vâr en delfinflokk og vi søkte mot dem for 
å se. Det var gulflankedelfiner (og underlig nok den 
eneste hvalflokken vi så til sjøs). Her ble det brått 
livlig, så noe snadder i sjøen må det ha vært her. 
Mange gulbeinmåker, men også en god del havlirer 
og en flott grålire. En praktfull rosenterne viste seg 
frem for oss. En ruglete fjellkjede, Madeiras fjelltop-
per, var synlig i kveldssola på vei hjem, og sannelig 
kom det ikke en madeirapetrell også – en av verdens 
sjeldneste fuglearter.
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Rosenterne.	 	 	 															Foto:	Ketil	Knudsen

Blåhai.	 	 	 	 															Foto:	Ketil	Knudsen

Havlire.	 	 	 											 															Foto:	Ketil	Knudsen

Nydelige	fjelltopper	over	tåka.	 	 							Foto:	Torill	AskGrålire.	 	 																	 															Foto:	Ketil	Knudsen

Gulflankedelfin	og	portugiserlire.	 															Foto:	Ketil	Knudsen



Bokfink	av	underarten	maderensis.	 												Foto:	Tormod	Burkey
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Madeiradue.	 	 	 															Foto:	Ketil	Knudsen

Madeirafuglekonge.	 	 															Foto:	Ketil	Knudsen

Kart	må	man	ha!	 	 	 												Foto:	Tormod	BurkeyPå	tur	i	skogen....		 	 	 							Foto:	Torill	Ask

Dag 4 – Madeira for landendemer 24. mai. 

Madeira er en vakker, grønn, øy. Og en landtur må 
man ha selv om hovedfokus er sjøfugler. Vi kjørte 
opp til en, tidligere, britisk herregård i Santa da 
Serra. Et flott parkanlegg med muligheter for å se 
madeirafuglekongen. Dette fikk vi til. Det blir alltids 
litt ekstra på finkefronten på slike turer; grønnfink, 
stillits og bokfink, samt kanariirisk, rødstrupe og 
svarttrost. Bokfinken er ekstra kul i det den er en an-
nen underart enn hjemmebokfinken – en litt blålig 
underart. Man kan vel spå at denne også skilles ut 
som egen art om ikke alt for lenge. 

Herfra gikk ferden videre nordover til en fantastisk 
lunsj i Santana, med flott utsikt over havet mot nord 
og klippekysten - samt musvåker sett ovenifra(!). 
Flere madeirafuglekonger ble også sett her. Videre 
gikk turen ned til nordkysten, med tre småspover og 
flere madeiraduer i Sao Vicente. Det var meningen å 
se rosenterner på rullesteinsstranda, men så enkelt 
var det ikke. Det var, selvsagt, vintererler i bekke-
faret ned mot landsbyen. Burde nok hett bekkeerle, 
for vinter er det her ikke selv om vi slett ikke hadde 
noe sommervær. 

Så bar det videre oppover på denne berglendte øya 
og ned på sørsiden og hjem til Machico. Kjapp stopp 
i Ribeira Brava med nye vintererler og frittlevende 
moskusender i elva, samt en enslig knoppsvane. 
Denne var nok en utsatt art, men vi slang den nå 
med på artslisten for gøy. Den løpende høna deri-
mot, får ikke være med.  

Kvelden skulle være et høydepunkt. Opp i fjellet og 
denne gang til et av øyas høyeste fjellpartier – Pico 
de Arieiro (1818m.o.h). Dette er madeirapetrellenes 



hekkeplass. At en sjøfugl velger å hekke på Madei-
ras høyeste fjelltopper er fascinerende. Ungene må 
lykkes i sin første flyveøkt, de må ikke krasje med et 
tre på vei mot havet. (Planteskog, det var ikke slike 
høye trær her opprinnelig). Etter mørkets frembrudd 
var det frem med hodelyktene og vi gikk snaut to km 
bortover en sti. Det var mørkt, regntungt og kraftig 
vind. Rett og slett drittvær og bare 7 graders(!) 
varme. Men omsider kom den skumle gryntelyden 
av de sjeldne madeirapetrellene i bekmørket, samt 
også lyden av havlirer i det fjerne. 

Madeirapetrellen er en enda større sjeldenhet enn 
desertaspetrellen, dens nære slektning ute på De-
sertasøyene. Man anslår at bestanden er på om lag 
70 hekkende par, noe opp fra en skogbrann for noen 
år siden og som reduserte bestanden ned til bare 
ca 40 par. Dog, dette er en art som det er utrolig 
vanskelig å estimere gode tall på da den hekker i 
noen virkelig ville fjellpartier - og å få se dem på 
hekkeplass går ikke, de bor i huler og kommer bare 
til hekkeplassen i mørket. Men høre dem kan man.  

Det var en kald gjeng som vendte tilbake til bilene 
denne natten. Noen hørte tårnugler i mørket nede i 
Machico.

Dag 5 – pelagisk tur 2. juli.  
 
Vi valgte oss ribbtur sørover igjen denne dagen. 
Flere km sør for Funchal, og igjen ca 3000m havdyp. 
Igjen var det portugiserlire = gulnebblire og spissha-
lepetrell det var mest av, og nå i ganske pene antall. 
Men også madeirapetrellene slo til denne dag. Nylig 
er arten kappverdepetrell splittet i to arter der det 
ikke er så lett å se forskjell på de to; desertaspetrell 
og madeirapetrell. Begge er svært sjeldne arter og 
endemiske for Madeira. De har valgt totalt forskjel-
lige hekkestrategier; den ene i klippekyst, den andre 
på fjelltopper. Den ene hadde knapt ankommet til 
hekkeplassene for sesongen, den andre ruget al-
lerede på høyfjellet. De flyr på en mere svinsende 
måte enn de andre sjøfuglartene, så i flukt er det 
noenlunde lett å plukke dem ut fra lirene forøvrig. 
Det er ørlite forskjell i nebbtykkelse på de to artene 
og litt forskjell i vingetegning på undersiden. Men 
subtilt det er. Best med fotobevis. Og det klarte vi.

En mørknebbet makrellterne skapte litt diskusjon, 
men kanskje den bare var 3K eller sent utviklet? Et-
ter mye venting kom det en passatstormsvale også, 
dansende på bølgetoppene. Lækkert. Snart kom det 
to slike til. Dobbeltlækkert.

Machico “by night”.                Foto: Morten Bergan

Bratte	kyster.	 	 	 													Foto:	Morten	Bergan
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Vatreastrild.	 	 	 	 							Foto:	Torill	Ask

Monark.		 	 	 		 								Foto:	Torill	Ask



Hjemover igjen var det fortsatt godt med spissha-
lepetrell og gulnebblire på havet, stundom i flokker 
hvilende på sjøen. Noen alkelignende fugler var det 
også i flokkene, de svarte og hvite havlirene. 
Det ble enda en våt tur hjem. Hurtiggående ribb 
i passatvind mot oss gir mye sjøsprøyt. Men van-
net er ikke kaldt og vi tåler vann, det gjelder bare å 
holde på solhatten. Og i Machico ventet den lokale 
stamkafeen med et glass madeira til kvelds, og en 
prat om dagens sjøfugler og ulikt anna. 

Dag 6 – 26. mai.  
De tre pelagiske turene var vi jo nå ferdige med, så 
i dag delte vi oss opp til forskjellige gjøremål et-
ter egne ønsker. Selvsagt ble det tid til rusleturen 
langsmed Ribeira de Machico – Machicoelva for de 
sedvanlige observasjonene av sivhøne, vintererle, 
moskusand, vatreastrild, kanariirisk og den enslige 
silkehegra. Men noen av oss dro til Ponta de Sao 
Laurenco d.e den trebare halvøya i øst, for van-
dretur utover et forrykende klippelandskap og for 
fotografering av maskesanger, steinspurv og kanari-
piplerke her. 

Andre dro til hovedstaden Funchal for å oppleve 
strandpromenaden og en deilig lunsj der. En av oss, 
maurforskeren, dro tilbake til den engelske parken 
oppe i fjellet. Men der regnet det slik at maur var 
ikke å finne. Alle var tilbake til felles avskjedsmiddag 
på trivelige hotel Amparo. Takk for oss.

Dag 7 – hjemreise 27. mai.  
Funchal – Oslo via Lisboa med TAP. Nå gjenstod 
bare det store fuglespørsmålet, om den høyarktiske 
rosenmåken holder seg i Oslofjorden lenge nok til at 
vi får med oss den etter hjemkomst.  
Også det gikk seg til! 
Takk for turen!
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En	fargerik	krabbe.	 	 	 							Foto:	Torill	Ask

Spisshalepetrell.		 	 	 												Foto:	Tormod	Burkey

Ribben i Machico havn.              Foto: Morten Bergan

Passatstormsvale.	 	 												Foto:	Tormod	Burkey

Forreven	klippekyst.	 	 												Foto:	Morten	Bergan

Madeirapetrell.	 	 	 												Foto:	Tormod	Burkey
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NoF Travel Madeira 2022 
 
Antall arter observert: 41 

I = introdusert art 
* = endemisk art 

Knoppsvane (I) Cygnus olor (Mute Swan) 
1 Madeira (landturen) 24/05 
1 Funchal 26/05 
 
Stokkand Anas platyrhynchos (Mallard) 
4 Machico 22/05 
4 Machico 23/05 
4 Machico 25/05 
 
Moskusand (I) Cairina moschata (Muscovy Duck) 
60 Machico 22/05 
60 Machico 23/05 
20 Madeira (landturen) 24/05 
60 Machico 25/05 
60 Machico 26/05 
20 Funchal 26/05 
 
Madeirapetrell* Pterodroma madeira (Zino’s Petrel) 
1 Atlanterhavet NØ av Madeira 23/05 
6 Pico Arreiro (kveld) 24/05 
6 Atlanterhavet S av Madeira 25/05 
 
Desertaspetrell* (kappverdepetrell)  
Pterodroma (feae) deserta (Fea’s or Bugio Petrel) 
1 Atlanterhavet V av Desertasøyene 22/05 
 
Spisshalepetrell Bulweria bulwerii (Bulwer’s Petrel) 
150 Atlanterhavet V av Desertasøyene 22/05 
60 Atlanterhavet NØ av Madeira 23/05 
100 Atlanterhavet S av Madeira 25/05 
 
Portugiserlire* (gulnebblire)  
Calonectris (diomedea) borealis (Cory’s Shearwater) 
75 Atlanterhavet V av Desertasøyene 22/05 
60 Atlanterhavet NØ av Madeira 23/05 
120 Atlanterhavet S av Madeira 25/05 
4 Funchal 26/05 
 
Grålire Ardenna grisea (Sooty Shearwater) 
1 Atlanterhavet NØ av Madeira 23/05

Madeirapetrell.	 	 	 												Foto:	Morten	Bergan

Portugiserlire.	 	 	 															Foto:	Ketil	Knudsen

Spisshalepetrell.	 	 	 															Foto:	Ketil	Knudsen

Grålire.	 	 	 	 															Foto:	Ketil	Knudsen

Moskusand.               Foto: Morten Bergan
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Havlire Puffinus puffinus (Manx Shearwater) 
4 Atlanterhavet V av Desertasøyene 22/05 
15 Atlanterhavet NØ av Madeira 23/05 
7 Pico Arreiro (kveld) 24/05 
7 Atlanterhavet S av Madeira 25/05 
 
Passatstormsvale Oceanodroma castro  
(Band-rumped Storm-Petrel) 
3 Atlanterhavet S av Madeira 25/05 
 
Gråhegre Ardea cinerea (Gray Heron) 
1 Machico 23/05 
1 Madeira (landturen) 24/05 
 
Silkehegre Egretta garzetta (Little Egret) 
1 Machico 22/05 
1 Machico 23/05 
1 Machico 25/05 
1 Machico 26/05 
 
Spurvehauk Accipiter nisus granti (Eurasian Sparrowhawk) 
1 Machico 23/05 
 
Musvåk Buteo buteo buteo (Common Buzzard) 
2 Machico og indre del av Sao Laurenco 22/05 
2 Machico 23/05 
4 Madeira (landturen) 24/05 
2 Machico 26/05 
1 Funchal 26/05 
 
Sivhøne Gallinula chloropus (Eurasian Moorhen) 
5 Machico 22/05 
5 Machico 23/05 
2 Machico 25/05 
2 Machico 26/05 
 
Småspove Numenius phaeopus (Whimberel) 
3 Madeira (landturen) 24/05 
 
Gulbeinmåke Larus michahellis atlantis (Yellow-legged Gull) 
15 Machico og indre del av Sao Laurenco 22/05 
2 Atlanterhavet V av Desertasøyene 22/05 
10 Machico 23/05 
50 Atlanterhavet NØ av Madeira 23/05 
150 Madeira (landturen) 24/05 
10 Machico 25/05 
10 Machico 26/05 
15 Ponta de Sao Laurenco 26/05 
60 Funchal 26/05 
 
Sildemåke Larus fuscus (Lesser Black-backed Gull) 
1 Atlanterhavet NØ av Madeira 23/05 
2 Madeira (landturen) 24/05 
 
Gulbein-/sildemåke ub. L. michahellis/fuscus sp.  
(Yellow-legged/L. Black-backed Gull indet.) 
1 Atlanterhavet V av Desertasøyene 22/05 
2 Atlanterhavet NØ av Madeira 23/05 
 
Rosenterne Sterna dougallii (Roseate Tern) 
1 Atlanterhavet NØ av Madeira 23/05 
 

Havlire.	 	 	 												 															Foto:	Ketil	Knudsen

Silkehegre.	 	 	 															Foto:	Ketil	Knudsen

Passatstormsvale.	 	 												Foto:	Morten	Bergan

Småspove.	 	 	 															Foto:	Ketil	Knudsen
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Makrellterne Sterna hirundo (Common Tern) 
1 Indre del av Sao Laurenco 22/05 
9 Atlanterhavet NØ av Madeira 23/05 
1 Madeira (landturen) 24/05 
7 Machico 25/05 
1 Atlanterhavet S av Madeira 25/05 
3 Ponta de Sao Laurenco 26/05 
10 Funchal 26/05 
 
Bydue Columba livia (Rock Pigeon) 
20 Sao Goncalo Ø av Funchal 22/05 
20 Machico 22/05 & 23/05 
100 Madeira (landturen) 24/05 
20 Machico 25/05 & 26/05 
50 Funchal 26/05 
 
Madeiradue Columba trocaz (Trocaz Pigeon) 
4 Sao Goncalo Ø av Funchal 22/05 
4 Madeira (landturen) 24/05 
 
Tyrkerdue Streptopelia decaocto (Eurasian Collared-Dove) 
20 Machico og indre del av Sao Laurenco 22/05 
10 Machico 23/05 
15 Madeira (landturen) 24/05 
10 Machico 25/05 
8 Machico 26/05 
20 Funchal 26/05 
 
Tårnugle Tyto alba schmitzi (Barn Owl) 
3 Machico 25/05 
1 Machico 26/05 
 
Kanariseiler* Apus unicolor (Plain Swift) 
3 Machico 22/05 & 23/05 
5 Madeira (landturen) 24/05 
1 Machico 26/05 
15 Ponta de Sao Laurenco 26/05 
20 Funchal 26/05
 
Tårnfalk Falco tinnunculus canariensis (Eurasian Kestrel) 
2 Sao Goncalo Ø av Funchal 22/05 
4 Machico og indre del av Sao Laurenco 22/05 
4 Machico 23/05 
2 Madeira (landturen) 24/05 
2 Machico 25/05 & 26/05 
4 Ponta de Sao Laurenco 26/05

Madeirafuglekonge* Regulus madeirensis (Madeiran Firecrest) 
8 Madeira (landturen) inkl. Pico Arreiro (kveld) 24/05 
 
Munk Sylvia a. atricapilla (Eurasian Blackcap) 
2 Sao Goncalo Ø av Funchal 22/05 
4 Machico og indre del av Sao Laurenco 22/05 
15 Machico 23/05 
15 Madeira (landturen) 24/05 
5 Machico 25/05 
6 Machico 26/05 
5 Funchal 26/05 
 
Maskesanger Sylvia conspicillata (bella) (Spectacled Warbler) 
1 Sao Goncalo Ø av Funchal 22/05 
2 Indre del av Sao Laurenco 22/05 
2 Ponta de Sao Laurenco 26/05 
 
Rødstrupe Erithacus r. rubecula (European Robin) 
1 Machico og indre del av Sao Laurenco 22/05 
1 Machico 23/05 
10 Madeira 24/05 
3 Funchal 26/05 
 
Svarttrost Turdus merula cabrerae (Eurasian Blackbird) 
2 Sao Goncalo Ø av Funchal 22/05 
8 Machico 22/05 & 23/05 
20 Madeira 24/05 
12 Machico 25/05 
10 Machico 26/05 
3 Ponta de Sao Laurenco 26/05 
20 Funchal 26/05 
 

Madeirafuglekonge.	 	 												Foto:	Tormod	Burkey

Gulbeinmåke.	 	 	 		 							Foto:	Torill	Ask Madeiradue.	 	 	 									Foto:	Karl	Thorvaldsen
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Vintererle Motacilla cinerea schmitzi (Gray Wagtail) 
4 Machico 22/05 
6 Machico 23/05 
10 Madeira (landturen) 24/05 
10 Machico 25/05 
4 Machico 26/05 
3 Funchal 26/05 
 
Kanaripiplerke* Anthus berthelotii madeirensis  
(Berthelot’s Pipit) 
4 Indre del av Sao Laurenco 22/05 
10 Ponta de Sao Laurenco 26/05 
 
Bokfink Fringilla coelebs maderensis (Common Chaffinch) 
1 Machico 22/05 
10 Madeira (landturen) 24/05 
 
Grønnfink Chloris chloris aurantiiventris (European. Greenfinch) 
5 Madeira (landturen) 24/05 
 
Stillits Carduelis carduelis (European Goldfinch) 
4 Machico 22/05 
2 Madeira (landturen) 24/05 
 
Grønnsisik Carduelis spinus (Eurasian Siskin) 
1 hann Santa da Serra 24/05 
 
Kanariirisk* Serinus canaria (Island Canary) 
10 Machico og indre del av Sao Laurenco 22/05 
10 Machico 23/05 
12 Madeira (landturen) 24/05 
10 Machico 25/05 
6 Ponta de Sao Laurenco 26/05 
20 Funchal 26/05 
 
Steinspurv Petronia petronia madeirensis (Rock Petronia) 
2 Indre del av Sao Laurenco 22/05 
3 Ponta de Sao Laurenco 26/05 
 
Vatreastrild (I) Estrilda astrild jagoensis (Common Waxbill) 
3 Machico 22/05 
10 Machico 23/05, 25/05 og 26/05 

Pattedyr
Gulflankedelfin Delphinus delphis (Common Dolphin) 
10 Atlanterhavet NØ av Madeira 23/05 
 
Brunrotte Rattus norvegicus (Brown Rat) 
1 Machico 22/05 
2 Madeira (landturen) 24/05 

Gulflankedelfin.	 														 	 															Foto:	Ketil	Knudsen

Vatreastrild.	 	 	 															Foto:	Ketil	Knudsen

Kanaripiplerke.	 	 	 															Foto:	Ketil	Knudsen

Grønnsisik.	 	 	 															Foto:	Ketil	Knudsen
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Observasjoner pr lokalitet 
 
Sao Goncalo Ø av Funchal Antall arter: 6 - 22/05 
20 Bydue Columba livia (Rock Pigeon) 
4 Madeiradue Columba trocaz (Trocaz Pigeon) 
2 Tårnfalk Falco tinnunculus canariensis (Eurasian Kestrel) 
2 Munk Sylvia a. atricapilla (Eurasian Blackcap) 
1 Maskesanger Sylvia conspicillata (bella) (Spectacled Warbler) 
2 Svarttrost Turdus merula cabrerae (Eurasian Blackbird) 
 
Machico og indre del av Sao Laurenco Antall arter: 22 - 22/05 
4 Stokkand Anas platyrhynchos (Mallard) 
60 Moskusand (I) Cairina moschata (Muscovy Duck) 
1 Silkehegre Egretta garzetta (Little Egret) 
2 Musvåk Buteo buteo buteo (Common Buzzard) 
5 Sivhøne Gallinula chloropus (Eurasian Moorhen) 
15 Gulbeinmåke Larus michahellis atlantis (Yellow-legged Gull) 
1 Makrellterne Sterna hirundo (Common Tern) 
20 Bydue Columba livia (Rock Pigeon) 
20 Tyrkerdue Streptopelia decaocto (Eurasian Collared-Dove) 
3 Kanariseiler* Apus unicolor (Plain Swift) 
4 Tårnfalk Falco tinnunculus canariensis (Eurasian Kestrel) 
4 Munk Sylvia a. atricapilla (Eurasian Blackcap) 
2 Maskesanger Sylvia conspicillata (bella) (Spectacled Warbler) 
1 Rødstrupe Erithacus r. rubecula (European Robin) 
8 Svarttrost Turdus merula cabrerae (Eurasian Blackbird) 
4 Vintererle Motacilla cinerea schmitzi (Gray Wagtail) 
4 Kanaripiplerke* Anthus berthelotii madeirensis (Berthelot’s Pipit) 
1 Bokfink Fringilla coelebs maderensis (Common Chaffinch) 
4 Stillits Carduelis carduelis (European Goldfinch) 
10 Kanariirisk* Serinus canaria (Island Canary) 
2 Steinspurv Petronia petronia madeirensis (Rock Petronia) 
3 Vatreastrild (I) Estrilda astrild jagoensis (Common Waxbill) 
 
Atlanterhavet V av Desertasøyene Antall arter: 6 - 22/05 
1 Desertaspetrell* (kappverdepetrell) Pterodroma (feae) deserta    
   (Fea’s or Bugio Petrel) 
150 Spisshalepetrell Bulweria bulwerii (Bulwer’s Petrel) 
75 Portugiserlire* (gulnebblire) Calonectris (diomedea) borealis 
     (Cory’s Shearwater) 
4 Havlire Puffinus puffinus (Manx Shearwater) 
2 Gulbeinmåke Larus michahellis atlantis (Yellow-legged Gull) 
1 Gulbein-/sildemåke ub. L. michahellis/fuscus sp.  
   (Yellow-legged/L. Black-backed Gull indet.) 
 Havlire.	 	 		 	 											Foto:	Tormod	Burkey

Portugiserlire.	 	 	 													Foto:	Morten	Bergan

Spisshalepetrell.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				Foto:	Morten	Bergan



NoF Travel Madeira mai 2022 15

Machico Antall arter: 18 - 23/05 
4 Stokkand Anas platyrhynchos (Mallard) 
60 Moskusand (I) Cairina moschata (Muscovy Duck) 
1 Gråhegre Ardea cinerea (Gray Heron) 
1 Silkehegre Egretta garzetta (Little Egret) 
1 Spurvehauk Accipiter nisus granti (Eurasian Sparrowhawk) 
2 Musvåk Buteo buteo buteo (Common Buzzard) 
5 Sivhøne Gallinula chloropus (Eurasian Moorhen) 
10 Gulbeinmåke Larus michahellis atlantis (Yellow-legged Gull) 
20 Bydue Columba livia (Rock Pigeon) 
10 Tyrkerdue Streptopelia decaocto (Eurasian Collared-Dove) 
3 Kanariseiler* Apus unicolor (Plain Swift) 
4 Tårnfalk Falco tinnunculus canariensis (Eurasian Kestrel) 
15 Munk Sylvia a. atricapilla (Eurasian Blackcap) 
1 Rødstrupe Erithacus r. rubecula (European Robin) 
8 Svarttrost Turdus merula cabrerae (Eurasian Blackbird) 
6 Vintererle Motacilla cinerea schmitzi (Gray Wagtail) 
10 Kanariirisk* Serinus canaria (Island Canary) 
10 Vatreastrild (I) Estrilda astrild jagoensis (Common Waxbill) 
 
Atlanterhavet NØ av Madeira Antall arter: 10 - 23/05 
1 Madeirapetrell* Pterodroma madeira (Zino’s Petrel) 
60 Spisshalepetrell Bulweria bulwerii (Bulwer’s Petrel) 
60 Portugiserlire* (gulnebblire) Calonectris (diomedea) borealis  
     (Cory’s Shearwater) 
1 Grålire Ardenna grisea (Sooty Shearwater) 
15 Havlire Puffinus puffinus (Manx Shearwater) 
50 Gulbeinmåke Larus michahellis atlantis (Yellow-legged Gull) 
1 Sildemåke Larus fuscus (Lesser Black-backed Gull) 
2 Gulbein-/sildemåke ub. L. michahellis/fuscus sp.  
   (Yellow-legged/L. Black-backed Gull indet.) 

1 Rosenterne Sterna dougallii (Roseate Tern) 
9 Makrellterne Sterna hirundo (Common Tern) 
 
Madeira (landtur) m/Pico Arreiro (kveld) Antall arter: 24 - 24/05  
1 Knoppsvane (I) Cygnus olor (Mute Swan) 
20 Moskusand (I) Cairina moschata (Muscovy Duck) 
6 Madeirapetrell* Pterodroma madeira (Zino’s Petrel) 
7 Havlire Puffinus puffinus (Manx Shearwater) 
1 Gråhegre Ardea cinerea (Gray Heron) 
4 Musvåk Buteo buteo buteo (Common Buzzard) 
3 Småspove Numenius phaeopus (Whimberel) 
150 Gulbeinmåke Larus michahellis atlantis (Yellow-legged Gull) 
2 Sildemåke Larus fuscus (Lesser Black-backed Gull) 
1 Makrellterne Sterna hirundo (Common Tern) 
100 Bydue Columba livia (Rock Pigeon) 
4 Madeiradue Columba trocaz (Trocaz Pigeon) 
15 Tyrkerdue Streptopelia decaocto (Eurasian Collared-Dove) 
5 Kanariseiler* Apus unicolor (Plain Swift) 
2 Tårnfalk Falco tinnunculus canariensis (Eurasian Kestrel) 
8 Madeirafuglekonge* Regulus madeirensis (Madeiran Firecrest) 
15 Munk Sylvia a. atricapilla (Eurasian Blackcap) 
10 Rødstrupe Erithacus r. rubecula (European Robin) 
20 Svarttrost Turdus merula cabrerae (Eurasian Blackbird) 
10 Vintererle Motacilla cinerea schmitzi (Gray Wagtail) 
10 Bokfink Fringilla coelebs maderensis (Common Chaffinch) 
5 Grønnfink Chloris chloris aurantiiventris (European Greenfinch) 
2 Stillits Carduelis carduelis (European Goldfinch)
1 Grønnsisik Carduelis spinus (European Siskin) 
12 Kanariirisk* Serinus canaria (Island Canary)

Vintererle.	 	 	 	 							Foto:	Torill	Ask Moskusand.	 	 	 															Foto:	Ketil	Knudsen

        Sivhøne. 
Foto: Morten Bergan

Til	venstre:	Hode	og	nebb	av	desertaspetrell	øverst	og	madeira-
peterell	nederst.	Desertaspetrellens	nebb	er	merkbart	kraftigere.		Foto:	Ketil	knudsen
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Machico Antall arter: 15 - 25/05 
4 Stokkand Anas platyrhynchos (Mallard) 
60 Moskusand (I) Cairina moschata (Muscovy Duck) 
1 Silkehegre Egretta garzetta (Little Egret) 
2 Sivhøne Gallinula chloropus (Eurasian Moorhen) 
10 Gulbeinmåke Larus michahellis atlantis (Yellow-legged Gull) 
7 Makrellterne Sterna hirundo (Common Tern) 
20 Bydue Columba livia (Rock Pigeon) 
10 Tyrkerdue Streptopelia decaocto (Eurasian Collared-Dove) 
3 Tårnugle Tyto alba schmitzi (Barn Owl) 
2 Tårnfalk Falco tinnunculus canariensis (Eurasian Kestrel) 
5 Munk Sylvia a. atricapilla (Eurasian Blackcap) 
12 Svarttrost Turdus merula cabrerae (Eurasian Blackbird) 
10 Vintererle Motacilla cinerea schmitzi (Gray Wagtail) 
10 Kanariirisk* Serinus canaria (Island Canary) 
10 Vatreastrild (I) Estrilda astrild jagoensis (Common Waxbill) 
 
Atlanterhavet S av Madeira Antall arter: 6 - 25/05 
6 Madeirapetrell* Pterodroma madeira (Zino’s Petrel) 
100 Spisshalepetrell Bulweria bulwerii (Bulwer’s Petrel) 
120 Portugiserlire* (gulnebblire) Calonectris (diomedea) borealis 
      (Cory’s Shearwater) 
7 Havlire Puffinus puffinus (Manx Shearwater) 
3 Passatstormsvale Oceanodroma castro  
   (Band-rumped Storm-Petrel) 
1 Makrellterne Sterna hirundo (Common Tern) 
 
Machico Antall arter: 14 - 26/05 
60 Moskusand (I) Cairina moschata (Muscovy Duck) 
1 Silkehegre Egretta garzetta (Little Egret) 
2 Musvåk Buteo buteo buteo (Common Buzzard) 
2 Sivhøne Gallinula chloropus (Eurasian Moorhen) 
10 Gulbeinmåke Larus michahellis atlantis (Yellow-legged Gull) 
20 Bydue Columba livia (Rock Pigeon) 
8 Tyrkerdue Streptopelia decaocto (Eurasian Collared-Dove) 
1 Tårnugle Tyto alba schmitzi (Barn Owl) 
1 Kanariseiler* Apus unicolor (Plain Swift) 
2 Tårnfalk Falco tinnunculus canariensis (Eurasian Kestrel) 
6 Munk Sylvia a. atricapilla (Eurasian Blackcap) 
10 Svarttrost Turdus merula cabrerae (Eurasian Blackbird) 
4 Vintererle Motacilla cinerea schmitzi (Gray Wagtail) 
10 Vatreastrild (I) Estrilda astrild jagoensis (Common Waxbill) 

Madeirapetrell.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																		Foto:	Tormod	Burkey

Passatstormsvale.		 	 															Foto:	Ketil	Knudsen

Kanariirisk.	 	 			 	 							Foto:	Torill	Ask
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Ponta de Sao Laurenco Antall arter: 9 - 26/05 
15 Gulbeinmåke Larus michahellis atlantis (Yellow-legged Gull) 
3 Makrellterne Sterna hirundo (Common Tern) 
15 Kanariseiler* Apus unicolor (Plain Swift) 
4 Tårnfalk Falco tinnunculus canariensis (Eurasian Kestrel) 
2 Maskesanger Sylvia conspicillata (bella) (Spectacled Warbler) 
3 Svarttrost Turdus merula cabrerae (Eurasian Blackbird) 
10 Kanaripiplerke* Anthus berthelotii madeirensis (Berthelot’s Pipit) 
6 Kanariirisk* Serinus canaria (Island Canary) 
3 Steinspurv Petronia petronia madeirensis (Rock Petronia) 
 
Funchal Antall arter: 14 - 26/05 
1 Knoppsvane (I) Cygnus olor (Mute Swan) 
20 Moskusand (I) Cairina moschata (Muscovy Duck) 
4 Portugiserlire* (gulnebblire) Calonectris (diomedea) borealis  
   (Cory’s Shearwater) 
1 Musvåk Buteo buteo buteo (Common Buzzard) 
60 Gulbeinmåke Larus michahellis atlantis (Yellow-legged Gull) 
10 Makrellterne Sterna hirundo (Common Tern) 
50 Bydue Columba livia (Rock Pigeon) 
20 Tyrkerdue Streptopelia decaocto (Eurasian Collared-Dove) 
20 Kanariseiler* Apus unicolor (Plain Swift) 
5 Munk Sylvia a. atricapilla (Eurasian Blackcap) 
3 Rødstrupe Erithacus r. rubecula (European Robin) 
20 Svarttrost Turdus merula cabrerae (Eurasian Blackbird) 
3 Vintererle Motacilla cinerea schmitzi (Gray Wagtail) 
20 Kanariirisk* Serinus canaria (Island Canary) Maskesanger	hann.	 	 															Foto:	Ketil	Knudsen

                                          Foto: Morten Bergan


