
KAP VERDE 
(och Lissabon)

4-17/4 - 2009

 En drömart på häckplats!                      © Richard Ek

Av: Richard Ek och Olof Jönsson 



Inledning
Efter att Olof och Richard missat den obestämda (prakt-)fregattfågeln på Azorerna i höstas, började vi prata 
under den resan om att man kanske skulle ta tag i de sista praktfregattfåglarna i VP innan de också 
försvinner och helt enkelt åka till Kap Verde. Den endemiska formen fasciicauda av glada är redan utdöd 
och förutom östra Atlantens sista praktfregattfåglar är förmodligen även den endemiska formen bournei av 
purpurhäger och den endemiska formen madens av pilgrimsfalk på väg i samma riktning. En knapp vecka 
efter vi kom hem från Azorerna skickade Olof ut mailet, med rubriken – vem skall med? Hela fem personer 
nappade på detta och under påsken 2009 begav vi oss iväg på ett två veckors äventyr i detta örike.

Deltagare
Björn Ander, Malmö epost: ursus@bolina.hsb.se
Richard Ek, Svedala epost: richard@turdus.se
Arne Holgersson, Lund epost: 046.134350@telia.com
Olof Jönsson, Lund epost: olof.joensson@gmail.com
Jesper Segergren, Malmö epost: jesper.segergren@tele2.se

Gallerier, för de av Er som vill se fler bilder från denna resa – kan man besöka följande bildgallerier:
Jesper Segergren – http://www.pbase.com/botb/cobo_verde och http://www.pbase.com/botb/portugal 
Richard Ek - http://www.pbase.com/eken/kapverde och http://www.pbase.com/eken/portugal 

http://www.pbase.com/eken/portugal
http://www.pbase.com/eken/kapverde
http://www.pbase.com/botb/portugal
http://www.pbase.com/botb/cobo_verde


Vår resrutt

April 04 Flyg Kastrup till Lissabon. Eftermiddagsskådning i Carcavelos, Rilvas och Barroca de Alva.
April 05 Morgonskådning vid Rilvas och Barroca de Alva. Eftermiddag, flyg till Praia på Santiago.
April 06-07 Heldagsskådning på Santiago.
April 08 Morgonflyg från Santiago med mellanlandning i Sal för vidare färd till Sao Nicolao. Skådning 

på kvällen vid Punta do Barril.
April 09-12 Heldagsskådning på Sao Nicolao, inkl. båttur till Raso.
April 13 Lunchflyg från Sao Nicolao med mellanlandning i Sal för vidare färd till Boavista. Skådning 

på kvällen vid Rabil Lagoon.
April 14-15 Heldagsskådning på Boavista.
April 16 Morgonflyg från Boavista till Sal. Skådning hela dagen på Sal. Nattflyg från Sal till Lissabon.
April 17 Anländer tidig morgon i Lissabon. Skådning till strax efter lunch vid Aguas de Moura och 

Rilvas. Därefter flyg hem till Kastrup. Hemma lagom till midnatt.

Korta faktauppgifter

Kap Verde ligger ca 50 mil väster om Senegals västkust, med en sammanlagd landyta av Gotlands storlek. 
Endast nio av 15 öar är befolkade. Landets huvudstad Praia ligger på ön São Tiago (Santiago). Antal 
invånare för landet är 437 000 (2001), och i Praia återfinns ca 100 000 av dessa invånare (1998). 
Den mest utbredda religionen i detta land är katolism. Klimatet är torrt och skiljer sig avsevärt från det 
afrikanska fastlandet på samma breddgrader. Öarna svalkas av nordostliga vindar året om och 
dagstemperaturen ligger på ca 22-25 grader höst-vinter-vår. Under främst januari - februari besväras man 
periodvis av varma ökenvindar som för med sig sand från fastlandet. Juli - augusti är de varmaste månaderna 
med upp till 30 grader.

Språk
Portugisiska är det officiella språket, men det som talas här är Crioulo - Kap Verdes kreol, som är en 
blandning av portugisiska och olika afrikanska språk. 1999 fick kreol status som officiellt.

Visum kan man skaffa på flygplatsen, men var smart – det tar tid i detta land. Lös det på hemmaplan! Vi 
skaffade våra genom det Kap Verdianska konsulatet i Stockholm m.h.a. konsul Miguel Pinto. Tillsammans 
med en ansökningsblankett var man även tvungen att skicka in sitt pass och två passfoton. Passet måste vara 
giltigt minst sex månader efter hemresedatum. Det hela tog ca tio dagar och kostade 450 kr + porto och 
eventuella kostnader för passfoto. Hur visumförfarandet fungerar om man reser med charter vet vi inte.

Valuta
Valutan i Kap Verde är escudo, (CVE) och kan bara växlas på plats. 
Bankomater finns i de större orterna. 1 EUR är ca 110 CVE eller 1 SEK är cirka 12 CVE (april 2007). 
Enklast är att ta med euros som även accepteras på turistmarknader. Kredit- och bankkort accepteras på 
hotellen i övrigt i begränsad utsträckning.

Tid att besöka landet? 
Tidigare planerade de flesta skådarna resorna hit under jan-mars, detta för att säkra purpurhägern innan de 
försvann från häckningsområdet. Nu när dammen vid Barragem do Poilão är anlagd så har man hägrarna här 
i gryningen och skymningen efter häckningen. Då kanske det kan vara värt att planera ett besök lite senare 
på året, typ april. Då har alla havsfåglar anlänt till sina häckplatser och i vissa fall fått ut sina ungar och är 
mer aktiva och i större antal. Vi hade t.ex. ett 50-tal dvärgliror (boydi), 100-talet fregattstormsvalor för att 
nämna några godbitar. Många grupper som besökt öarna i februari/mars har bl.a. haft svårt att få in 
dvärgliran.

mailto:consuladocvsth@gmail.com


Flygresa
Utrikes – det enklaste är att ta sig med TAP (Air Portugal) till Lissabon (ja, det finns ju fyra nyblivna C-
arter att hänga in i utkanten av staden) för att sedan ta sig vidare till Kap Verde. Det har även börjat gå 
charter till Kap Verde nu men efter att ha undersökt priserna visade det sig att det blev billigare att flyga 
reguljärt, trots att charterbiljetterna endast omfattade flygstolar!

Inrikes – TACV (Cape Verde Airlines) är bolaget som du skall jobba mot när det gäller inrikesflyget. Det 
var lurigt att fixa detta online men till slut fick vi kontakt med bolagets tyska kontor som villigt servade oss 
med tidtabeller och svarade på mail. Det gick dock inte helt smärtfritt ens då. Svårast för oss var att få ihop 
flygen som vi ville till och från Sao Nicolao eftersom de bara gick på måndagar och onsdagar. Tidtabellen 
för våren var inte färdig förrän under senvintern och det kom att ändra sig även under vårens gång. Vi fick 
t.ex. fem besked om flygändringar de sista månaderna innan resan och väl på öarna ändrades avgångarna för 
fyra av flighterna med bara någon dags varsel. För att undvika missöden bör man lämna uppgifter till Cabo 
Verde Airlines om var man bor på öarna så att de kan ringa upp vid eventuella ändringar. Det går även att 
ringa dem (nummer kan fås på deras kontor eller i någon av incheckningsdiskarna på öarna) en till två dagar 
innan avresa och fråga om eventuella flygändringar.
Vi undersökte även möjligheterna att chartra ett eget plan med Cabo Verde Express men det var på tok för 
dyrt. Väl på plats upptäckte vi att det fanns ytterligare ett bolag som flög inrikes, Halcyonair. Det totala 
priset för alla våra flygningar blev 13460 kr per man. 

Hyrbil
Avis var bolaget vi utnyttjade på Santiago, som var enda ön vi behövde hyrbil på. I förväg hade vi att välja 
på en liten modell (typ Fiat) eller en stor modell (typ 4x4 jeep). Inte så svårt val när man är fem skådare med 
packning. Vi hade en hel del strul med att få ut bilen eftersom det lokala Aviskontoret inte hade fått vår 
bokning! Det löste sig dock till slut och efter många turer fick vi ut en bil. Tyvärr gav bilen i princip upp 
dagen därpå mitt ute på Santiago så vi fick åka tillbaka till Praia och byta till en ny. Först ville killen då 
pracka på oss en Fiat av storlek sardinburk men efter lite övertalning fick vi istället ut en fräsch jeep. Som 
ersättning för allt strul fick vi tack och lov kraftig rabatt på bilhyran (som annars skulle ha kostat drygt 1000 
kr per dygn!).
Det fanns även ett Hertzkontor på flygplatsen men det gick inte att boka bil där online. Huruvida det är 
möjligt via telefon undersökte vi aldrig.

Boende på öarna
Santiago – Residencial Sol Atlantico, Praia  Tel: +2382612872
3000 CVE för ett dubbelrum och 2000 CVE för ett enkelrum. Rummen har egna badrum och priset 
inkluderar frukost. Ett basic hotell inne vid ett av de stora torgen i Praia. I tidigare rapporter kan man läsa att 
folk haft tornuggla över odlingsmarken bakom hotellet men dessa odlingar är nu i princip ett minne blott så 
några tornugglor ska man nog inte hoppas på där. När man väl lärde sig vägen till hotellet, var det smidigt 
att ta sig ut från staden och upp i bergsområdena norr om staden. Receptionisterna pratade bra engelska.

Sao Nicolao – Residencial Alice, Tarrafal  Tel: +2382361187
3000 CVE för ett dubbelrum och 2500 för ett enkelrum. Rummen har egna badrum. Frukost kostar 350 CVE 
och middag 600 CVE, dessa måste dock förbeställas. Hotellet ligger i staden Tarrafal, nere vid hamnen. 
Denna hamn kommer du att utgå ifrån när du skall till Raso. Prata med föreståndaren till hotellet, så tar han 
upp kontakten med kaptenerna på båtarna. Han pratar dock inte engelska så lite spanska kan vara bra att ha i 
bagaget.

Boavista – Residencial Bom Sossego, Sal Rei  Tel: +2382511155
2700 CVE för ett dubbelrum och 2500 för ett enkelrum. Gemensamma duschar och toaletter i korridoren 
men å andra sidan inkluderar priset frukost. Ett fräscht hotell, som ligger i staden Sal Rei. Tar 10 minuter 
från flygplatsen hit med aluguer. Ägaren pratar bra engelska och är mycket serviceminded. 

http://www.avis.se/
http://www.flyhalcyonair.com/
http://www.caboverdeexpress.com/
http://www.caboverde.com/ilhas/tacv.htm
http://www.flytap.com/Portugal/en/Homepage/


Litteratur

- Cape Verde - A Birder's Guide to the Cape Verde Islands (Dave Sargeant) [Essentiell!]
- Birds of the Atlantic Islands (Clarke) [Bra!]
- Petrels night and day - A Sound Approach Guide (Magnus Robb och Killian Mullarney) [Mycket 

bra!]
- Birds of the Cape Verde Islands (Cornelis J. Hazevoet) [Överflödig, all nödvändig information om 

arterna finns tillgänglig i reserapporter online.]
- Birding World Vol.7 No.4: 152-160 'The Cape Verde Islands: tropical birding in the Western 

Palearctic' av Andreas Noeske och Stefan Pfützke [Överflödig och lite föråldrad, fräschare 
information finns i de senaste reserapporterna.]

- Stakeout-artikel av Seppo Haavisto i Roadrunner 2000:4 (Club300) [Lite föråldrad, men man får upp 
suget av att besöka stället.]

- Reserapport av Seppo Haavisto m.fl. 1999 (sv)
- Reserapport av Jan-Michael Breider 2004 (sv)  
- Reserapport av Avifauna 2008 (sv).  
- Reserapport av Birdquest 2007 (en).  
- Reserapport av Birdquest 2008 (en).  
- Reserapport av Chris Batty 2005 (en).  
- Reserapport av Stuart Piners och Chris Bell 2007 (en).  
- Karta Kap Verde (Freitag & Berndt)  

Transporter på öarna - Aluguer
Vi vill med nedanstående priser ge dig en hyggligt färsk bild av vilka priser som vi fick betala för att ta oss 
fram mellan olika ställen med öarnas taxifordon (Aluguer). Det är mycket bra att känna till dessa priser 
innan, man ger sig in i förhandling med förarna. I många fall testar förarna med ett för högt pris men om du 
lugnt och sansat talar om för dem att du vet att priset är för högt och berättar vad du är villig att betala så går 
de ofta med på det. Priserna nedan gäller för fem personer om inget annat anges.

Sao Nicolao
Flygplatsen – Tarrafal 2000 CVE (chartrad)
Tarrafal – Punta do Barril 500 CVE (chartrad)
Punta do Barril – Tarrafal 500 CVE (chartrad, hämtning efter överenskommelse)
Tarrafal – Punta do Barril 500 CVE (chartrad)
Punta do Barril – Tarrafal 500 CVE (chartrad, hämtning efter överenskommelse)
Tarrafal – Monte Gordo 500 CVE (chartrad)
Monte Gordo – Vila de Ribeira Brava 750 CVE (delad)
Vila de Ribeira Brava – Punta do Corjua – Tarrafal 4000 CVE (chartrad, lämnade och sedan hämtade igen 
efter överenskommelse vid Punta do Coruja)
Tarrafal – Praia Branca 1200 CVE (chartrad)
Praia Branca – Tarrafal 300 CVE (2 pers, delad)
Praia Branca – Tarrafal 1000 CVE (3 pers, chartrad)
Tarrafal – flygplatsen 2000 CVE (chartrad men ändå delad)

Boavista
Sal Rei – Rabil Lagoon 500 CVE (chartrad)
Rabil Lagoon – Sal Rei 300 CVE (chartrad, haffad vid vägen)

Sal
Flygplatsen – Santa Maria 2000 CVE (Två taxibilar, 1000+1000)
Santa Maria – Pedra de Lume 1600 CVE
Pedra de Lume – flygplatsen 500 CVE

http://butiken.metria.se/kartbutiken/product_info.php?products_id=42201
http://www.fyldebirdclub.org/abroad.htm#cvsp
http://www.fyldebirdclub.org/abroad.htm#CV
http://www.birdquest.co.uk/pdfs/report/CAPE VERDE REP 08.pdf
http://www.birdquest.co.uk/pdfs/report/CAPE VERDE REP 07.pdf
http://www.avifauna.se/apps/file.asp?Path=2&ID=3563&File=Kap+Verde,+feb-mars+2008.pdf
http://www.club300.se/Files/TravelReports/KapVerde2004_JMB.pdf


Skådarlokaler

SANTIAGO

Barragem do Poilão, nyanlagd damm i närheten av purpurhägrarnas 
häckplats i Liberão. Helt klart en lokal att lägga tid på, vi hade turen att få 
in en svarthuvad häger på denna lokal. 2008 hittade Avifauna en 
amerikansk sultanhöna på samma lokal och även i framtiden kommer 
det garanterat att hittas vp-stänkare på denna lokal. Men framförallt så 
har man purpurhäger här på morgon och kvällen! Vi lyckades sista 
kvällen även att se en tornuggla flyga över lokalen, så i princip har 
man alla viktiga arter utom kapverdesångare och ormvråk på denna 
lokal från denna ö.

São Jorge dos Orgãos, är lokalen som gäller om man skall ha in 
ormvråken (ssp. bannermani), kapverdesångare är relativt lätt i detta område. Tornuggla finns också i detta 
område, vi läste detta från Breiders rapport 2004 och vi hade ugglor på samma ställe som de hade. 
Pilgrimsfalk (ssp. madens) har tidigare också observerats i detta område, vi lyckades dock inte hitta den 
överhuvud taget på någon av de öarna. Har den setts efter 2004?

Praia Cliffs, ligger nordost om staden vid Shells oljecisterner. Här häckar rödnäbbad tropikfågel på 
klippsatserna och lägger man lite tid i området så hittar man såväl vaktel (ssp. inopinata) som svartkronad 
finklärka.

SAO NICOLAO

Punta do Barril, fyren som ligger 6 km NV om staden Tarrafal. 
Härifrån har du god havsfågelspaning över havet och i 
bakgrunden skymtar man de mytomspunna öarna Raso och 
Branco. Förutom dvärgliror, kapverdeliror, atlantpetreller så har 
man brunsulor som kommer patrullerandes över fyren emellanåt. 
På de torra ökenmarkerna runt fyren har man sandökenlärka om 
man ger det lite tid. Den vakna havsfågelentusiasten kommer 
säkerligen att hoppa till när den första flygfisken passerar 
tubfältet. Finns en del valar, delfiner och andra större fiskar att 
hålla ögonen öppna för vid denna utpost.

Fajã Cima/Monto Gordo, Fajã Cima/Monte Gordo (Fajã Valley) är en nationalpark och har länge 
betraktats som den säkraste lokalen för hjälmpärlhöna. Har man synpunkter på C-arter ska man veta att arten 
planterades in på Kap Verde på 1600-talet. I området är även tornfalk (neglectus) och glasögonsångare 
vanliga. Hjälmpärlhöna var förvisso ganska lätt i Fajã Valley men området kring Praia Branca i nordvästra 
delen av ön var utan tvekan det bästa stället för arten.

Raso, ön hyser förutom den endemiska rasolärkan även kolonier med rödnäbbad tropikfågel och brunsula 
och en båttur hit är ett måste. Sedan den gamla skepparen dog är det dock svårt (omöjligt) att landstiga på 
Raso och all skådning sker därför nu tyvärr från båt. Rasolärkan är dock hyfsat enkel att se på klipporna 
ovanför havsfågelkolonierna. Den nya skepparen använder en större båt med mycket bättre förutsättningar 
för havsfågelskådning vilket även märks på priset som tyvärr ökat. Vi betalde 500 Euro (nedprutat från 700 
Euro) för en dagsutflykt. Turen bokas enklast via föreståndaren till Pensao Alice och har man tidspressat 
schema på ön (planen går tyvärr ganska sällan) kan man försöka att ringa honom från Sverige och boka i 
förväg, men då krävs det att man kan portugisiska. 



BOAVISTA

Rabil Lagoon, ligger mellan staden Sal Rei och flygplatsen. Man 
håller i dagsläget på att bygga ett nytt lyxhotell i detta område, men 
vi lyckades ändå komma ner till floden från huvudvägen och gå 
längs med den ner mot havet. Längs med floden bildas det olika 
vadarvänliga banker som samlar upp mycket smått och gott. 
Längre ut mot havet är brunsulan rätt enkel, har man riktigt mycket 
tur så kan man ha en praktfregattfågel patrullerandes längs med 
kusten.  

SAL

Pedro des Lumes, är gamla saliner som är en stor turistfälla idag 
då alla vill bada i dessa saltbankar för att sedan ligga och slappa på 
en liten massagestuga. Detta skall vara väldigt hälsosamt och bra 
för kroppen om man läser texter om denna övning. Vi valde att 
betala inträdet till detta spektakel och sedan gå runt området till 
den sida där turisterna inte var och där vadarna födosökte. Riktigt 
trevliga områden, med mycket Calidris-vadare samt en del större 
vadare också. 

Santa Maria, detta ligger längst ner i söder på ön och är en stad. I 
utkanten av denna stad, så hittar man två lokaler som känns vettiga 
i utbudet för rastande fåglar. Dels är det en liten vattensamling, precis nordväst om de första hotellen när 
man kommer in i staden. Det såg ut som en soptipp med en vattensamling, lite som en damm ute på 
Swedechrome i Malmö..;) Här fanns det en hel del rastande Calidris-vadare och de har man inte på så många 
andra ställen på Kap Verde, så det brukar öka på reselistan med ett stopp här. På andra sidan vägen en bit ut 
i markerna ligger en stor salt odling. Vi hade oturen att konstatera att allt var nästan uttorkat här, men det 
berodde kanske på att vi kommit hit lite senare än de flesta andra organiserade skådarresorna. Enstaka 
ökenlöpare och härfågellärkor hittade vi härute, men vadarna uteblev för våran del. Två veckor innan vårt 
besök hade man hyfsat med Calidris-vadare härute.

Guider
Vad det gäller utbytet av lokaler och fräcka 
arter på Boavista, så bör man anlita en 
guide på denna ö. Vi anlitade Pedro López 
Suárez från EcoTurism. Pedro är den enda 
personen som har tillstånd att besöka ön 
Curral Vehlo och är således den enda som 
med säkerhet kan veta om det finns några 
praktfregattfåglar på ön. Pedro ser också till 
så man kommer ut på ön, Ilhéu dos 
Pássaros – det är här fregattstormsvalan 
ses efter skymning! Vi blev upphämtade på 
flygplatsen av Pedro, kvällsskådning vid 
Rabil Lagoon. En heldagsskådning med 
praktfregatt, fregattstormsvala, 
ökenlubbare, olika coola lärkor, m.m. samt övernattning på Ilhéu dos Pássaros och hemkörning på morgonen 
efter för 70 Euro/pers och då ingick käk och dricka på heldagsturen! Ni som funderar på att lösa detta 
äventyr på egen hand, förbered er för bilhyra av jeep (verkade inte helt enkelt), navigering i öken samt lär 
dig portugisiska för att förhandla med fiskarna hur du skall ta dig till Ilhéu dos Pássaros. Eller så gör du det 
enkelt för dig och mailar Pedro och får uppleva något i hästväg! 
Bilden till höger visar Pedro och hans medarbetare Extravagante, ute på Ilhéu dos Pássaros en timme innan 
havstrollen började anlända. OBS! Ta med sovsäck för övernattningen, det blir kallt på natten!

mailto:curral_velho@hotmail.com


Resedagbok – av Richard Ek

Lördagen den 4 april
Kastrup – Lissabon – Carcavelos – Rilvas – Barroca d’Alva 

Allt flöt på bra vid avfärd, ankomst till Lissabon och 20 minuters väntan på bagaget. Därefter uthämtning av 
bil på SIXT och snabb avfärd mot Carcavelos. Det tog inte många minuter innan större tofsmajna var klar 
som resans första kryss! Efter 40 minuters njutning, bar det av mot Rilvas och nya C-kryss. Mycket fågel i 
området, efter ett tag var både svarthuvad vävare och gulkronad biskop klara på listorna. Kastanjemunian 
lyste dock med sin frånvaro, trots idogt slit av samtliga deltagare. Anlände sent på kvällen till hotell Barocca 
och möttes av en mycket förvirrad och strulig tant som inte kunde ett smack engelska. Till slut löste sig det 
också, men det kändes inte så välkommet på detta ställe. Avslutningsmiddag i närmsta samhälle.

Söndagen den 5 april
Barroca d’Alva – Rilvas – Lissabon – Praia (Santiago).

Morgonskådning i området med vår vän Luis Gordinho, som såg till att visa oss alla möjliga lokaler för 
munian. Men icke, att vi kunde hitta någon – däremot fick vi till slut in en röd tigerfink ute vid Rilvas. 
Lagom till lunch, så anlände vi till flygplatsen för att under eftermiddagen gå ombord på planet mot Praia. 
Vi lyckades få ihop 83 resarter på detta dygn i Portugal, det är mer än vad vi kommer få in under hela resan 
på Kap Verde! Resten av skådardagen spenderades i luften mot Kap Verde. Avslutar kvällen med att hämta 
ut hyrbilen från Avis och köra till hotellet i Praia. 

Större tofsmajna
© Richard Ek

Gulkronad biskop
© Olof Jönsson

Svarthuvad vävare
© Richard Ek

Röd tigerfink
© Richard Ek

Måndagen den 6 april
Barragem do Poilão - São Jorge dos Orgãos - Pedra Badejo - Barragem do Poilão - São Jorge dos Orgãos.

Första skådardagen, uppe i ottan och avfärd mot Barragem do Poilão – nästan framme ser Björn en stor 
häger som kommer flygandes mot oss mellan bergen…Svarthuvad häger!!!!! Tvärnit och ur bilen, och 
jubel!! Vi började på samma stopp också bekanta oss med gråhuvad kungsfiskare, den är apvanlig på denna 
ö. Men de första är alltid lite extra. Väl framme vid dammen, hittar vi omgående en juvenil purpurhäger som 
rastar. Två rallhägrar, ägrett, silkeshäger, kohäger och en skedstork är det som noteras direkt. 
Kapverdeseglare, tornfalk av rasen alexandri, kapverdesparv, helenaastrilder, hjälmpärlhönor, 
glasögonsångare och gråhuvade kungsfiskare höll oss sysselsatta de närmsta timmarna. Efter detta besök 
begav vi oss upp till São Jorge dos Orgãos och efter lite orienteringsövningar lyckades vi hitta några 
lämpliga ställen att spana efter ormvråk och den där pilgrimsfalken. Ormvråken satt där, men ”pillen” var 
det sämre med. Ny plats i området och då lokaliserade Jeppe de första kapverdesångarna. Snacka om att det 
paret satt klistrade vid varandra. Därefter drog vi upp mot Pedra Badejo och spanade lite havsfågel, träffade 
en naturfotograf som gav oss en lokal för tornuggla på dagkvist. Det var inget litet område, och tyvärr 
hittade vi ingen uggla. Det som sedan började hända var mindre kul nämligen att jeepen strulade, verkade 
inte ha tillräckligt med kraft och höll på att dö i varje uppförsbacke. Björn lyckades få ner bilen till vårt 
hotell i Praia (en spännande resa på 35 minuter). Olof kontaktade Avis och det höll på att sluta i totalt fiasko. 
Representanten vände dock från att först inte ha tid alls till att komma på fem minuter (=en timme) och när 
han väl kom hade han med sig en Fiat Uno! Humor! Olof flippade och berättade på hög och tydlig engelska 
vad han tyckte om Avis. Kort därpå fick Olof och Björn följa med och för Avis räkning kvittera ut en jeep 
av ett annat uthyrningsbolag. Snabbt iväg, vi skulle ju hinna upp till dammen, innan hägrarna började 



komma ner för nattkvist. Vi hann, med knappt 10 minuters marginal. Den första stora hägern att komma ner 
var svartluvan! Sen kom det totalt fyra purpurhägrar efter varandra…pampig avslutning! Men, vi var inte 
klara…upp till São Jorge dos Orgãos och lyssna – där satt den! Tornuggla! Efter lite klättring av Olof och 
Arne så lokaliserade de en gammal och tre juvenila fåglar. Nu vart det hemfärd och verkligen dags för lite 
käk. Vi hittade ett schysst uteställe med gott käk som fick avsluta kvällen. 

Svarthuvad häger  Purpurhäger, ssp. bournei
© Olof Jönsson  © Olof Jönsson

Tisdagen den 7 april
Praia Cliffs – Tarrafal - São Jorge dos Orgãos - Barragem do Poilão.

Ny morgon och nu är det Praia Cliffs som gällde på morgonen, bakom Shells byggnad hittade vi en trevlig 
klippavsats där rödnäbbad tropikfågel flög fram och tillbaka. Snacka om en god start på dagen, Arne 
klampade iväg och stötte upp två vaktlar på ett intilliggande fält, som resten av gruppen också fick se. Olof 
hittade en atlantpetrell långt ut, någon kapverdelira sågs också långt ut. Då vart det egentligen bara ”pillen” 
kvar av arterna/raserna på ön som saknades och den lade vi ner större delen av dagen till att leta efter. Körde 
norrut på ön och stannade på lämpliga ställen längs med vägen. Ganska snabbt upptäckte vi att det fanns en 
del apor (grön markatta) uppe på bergen, tyvärr var ingen tillräckligt långt nere för något vettigt scoop. Det 
fick bli dokumentation av apa på apberg ifrån aphåll! 
Vi var nästan ända uppe vid Tarrafal, när vi vände neråt igen för att till slut hamna vid São Jorge dos 
Orgãos. Här började Jesper en systematisk genomgång av träden och hittade till slut två gamla tornugglor på 
dagkvist. Vi körde därefter bort för att avsluta dagen vid Barragem do Poilão, denna kväll kom 
purpurhägrarna först och riktigt sent kom svartluvan. När mörkret föll hade vi en tornuggla som flög över 
dammen, och ytterligare en som flög över vägen hem till Praia. Ugglan är nog ganska vanlig på ön, man 
skall bara ”få proppen ur” på arten! Avslutade dagen med att käka på samma uteställe igen, denna gång med 
en helt fantastisk störd upplevelse hur man bara får tre av fem beställda rätter. Med motiveringen att 
ingredienserna tagit slut, för att 45 minuter senare komma ut med det som man beställt – då man hade 
beställt om. Det blev ingen dricks denna kväll…



Kapverdesparv
© Richard Ek

Glasögonsångare, ssp. orbitalis 
© Jesper Segergren

Gråhuvad kungsfiskare
© Richard Ek

Helenaastrild
© Jesper Segergren

Kapverdeseglare
© Richard Ek

Tornuggla, ssp. detorta
© Jesper Segergren

Tornuggla, ssp. detorta
© Olof Jönsson

Kapverdesångare
© Olof Jönsson

Tornfalk, ssp. alexandri
© Richard Ek



Onsdagen den 8 april
Praia (Santiago) – Sal – Tarrafal (Sao Nicolao) – Punta do Barill (Sao Nicolao).

Miljöombyte idag, flyg tidigt till Sal vart det tänkt. MEN icke! För nu hade man ändrat flygtiderna från 
kl.5.30 till 8.45 – det fick bli flygplatsskådning. Vilket genererade kryss för de som inte våldgästat Kuwait 
ännu, en grann hane svartkronad finklärka rastade på flygplatsen. I övrigt tyckte Björn att hans fågelbok 
gjorde mer nytta på Praias flygplats än i hans bagage, vilket uppdagades några timmar senare…
Mellanlandningen vid Sal, för vidare färd mot Sao Nicolao – visade sig vara samma flyg som vi kom med 
från Praia, så vi behövde inte bli nervösa för förseningen – den liksom följde med samtliga rutter. Strax efter 
lunch landade vi på Sao Nicolao och efter en ganska kaotiskt utlämning av bagaget på denna lilla flygplats 
så begav vi oss med aluguer till Tarrafal. Väl framme vid Tarrafal, tog vi in på vårt hotell, Pensionat Alice 
nere vid hamnen. Brunsula hängdes kort därefter in från Jeppe & Olofs rum, då de fick rummet med 
havsutsikt. 
Lite mat och vätskeinköp i staden, därefter aluguer ut till Punta do Barill för havsfågelskådning resten av 
dagen. Det var verkligen lärorikt att jobba av lirorna på distans och då och då hitta en atlantpetrell som flög 
förbi, fast det som man studsade mest på var alla flygfiskar som flög förbi tubfältet. Sandökenlärka blev 
också en ny bekantskap på denna resa. Avslutade med tre rätters middag på hotellet och förhandling om 
priset på båtfärden till Raso. Det började på 700 Euro, men längre ner än 500 Euro gick det inte att förhandla 
för dagen. Vi valde dock att hålla oss kalla några dagar för att känna på deras förhandlingstaktik.

Brunsula
© Richard Ek

Sandökenlärka
© Jesper Segergren

Kaos vid bagageutlämning
© Björn Ander

En vanlig syn, Arne rules!
© Jesper Segergren

Miljöbild Tarrafal
© Björn Ander

Chillbild vid Punta do Barill
© Jesper Segergren



Torsdagen den 9 april
Punta do Barill – Fajã Cima

Startade morgonen nere vid fyren, Punta do Barill, bra fart första timmen på lirorna men sedan avtog det 
radikalt. Vi spenderade dock hela förmiddagen i området. På eftermiddagen tog vi en aluguer upp i 
bergsområdet vid Fajã Cima, och gjorde en vandring i området. Hjälmpärlhöna var rätt vanlig här, även 
tornfalk av rasen neglectus. Men fortfarande ingen pilgrimsfalk. Avslutar dagen vid middagsbordet på 
hotellet och en ny förhandling. Ingen förändring…

Fredagen den 10 april
Mount Gordo  – Punta do Coruja.

Vi startar denna morgon uppe vid nationalparksområdet Mount Gordo, inte så långt från Fajã Cima. När vi 
började komma upp en bit på berget, så blev det blött – vi hade molnen i höjd med oss och det gjorde vägen 
ganska blöt och hal. Vi avbröt och ställde oss längre ner för att spana efter ”pillen”. Ingen lycka idag heller, 
nu kände alla att vi måste göra något nytt så vi åkte rakt österut och tog oss upp till NO delen av ön. Vi 
spenderade eftermiddagen längs en schysst stenstrand – med roliga koraller, nakensniglar, havstulpaner, 
m.m. och en del havsfågel. Ett skönt miljöombyte, men ännu en gång – ingen ”pille”. På kvällen, fixade vi 
bokningen till Raso. Förhandlingen slutade på 500 Euro, vare sig vi gillade det eller ej. Man somnade gott 
med drömmar om en häftig båtfärd.
 

Hjälmpärlhöna
© Olof Jönsson

Tornfalk, ssp. neglectus
© Jesper Segergren

Chillbild från bergen
© Jesper Segergren

Lördagen den 11 april
Tarrafal (Sao Nicolao) – Raso - Tarrafal (Sao Nicolao).

Tidig start, efter det vanliga strulet/förvirring på plats så kom vi i båten och iväg mot Raso. Båtresan tar 
drygt två timmar ut till ön, och med den vindriktning som rådde så hade vi en behaglig färd ut. Lirorna 
slickade båten och efter ett tag kom vi ut i ett bälte där vi hade 50-tal dvärgliror som fiskade omkring, en del 
atlantpetreller kom även förbi på vettigt håll. Annars var det kapverdeliror som dominerade luftrummet. Väl 
framme vid Raso, så kom resans första storlabb förbiflygandes och en del av de häckande rödnäbbade 
tropikfåglarna och brunsulorna från ön. Vi lade oss på västsidan av ön (alltså i lä) och gled längs med 
klippkanten. Vi fick inget tillstånd att gå iland, så nu gällde det att jobba på lärkan. Olof hittar en som visar 
sig kortvarigt. Björn hittar ytterligare en till som alla utom Arne får in, nu infann man sig i det prekära läget 
– skulle en i gänget missa denna art??? Spänd stämning, hårt slit, tog drygt tio minuter innan Olof hittar två 
lärkor en bit bort på en klipptopp. När Arne vrålade andades resten av gänget ut. Där satt den!! 
Kapverdesparvarna anföll båten, förmodligen i hopp om något sött. Tropikfåglarna och sulorna svepte förbi 
båten, allt detta medans vår kapten och hans besättning fiskar upp en massa firrar som man sedan steker upp 
en god lunch till oss. Smarrigt och välbehövligt! Sen vart det dags för tillbakafärd och här insåg man direkt 
att det inte var läge att ha framme någon vattenkänslig utrustning. Björns MFF-mössa flög all världens väg i 
vindarna, men besättningen lärde sig hur man fiskar upp sådana saker också. Björn fick dock ordna annat 
huvudskydd på resten av hemresan, han såg ut som en pirat där han satt och spanade på hyttaket. Efter ett 
tag hör vi Björns röst om något litet mörkt framför båten…spetsstjärtad petrell hör man kort efter från Olof 
och den kom verkligen fint. Gött! Kryss för Arne och undertecknad, till resten av gängets förtvivlan. En del 
delfiner och valar såg vi också, men de kom aldrig nära båten – så det var ingen lätt match att arta dem. Väl 
tillbaka i Tarrafal, konstaterar vi nöjt att det var värt det. Oceanlöparen missade vi, men resten fick in och 



framförallt - rasolärkan är klar! Lugn eftermiddag i området och på kvällen hittar vi en rostgumpsvala vid 
träden nere vid stranden där alla kohägrar tog nattkvist. Italiensk pizzeria upptäckte vi, så det fick bli vår 
påskmiddag denna kanondag. Glad påsk på Er!

Kapverdelira
© Jesper Segergren

”Sjöbjörn”
© Jesper Segergren

Dvärglira, ssp. boydi
© Richard Ek

Atlantpetrell
© Richard Ek

I’ll Capitano
© Jesper Segergren

Rasolärka
© Richard Ek

Båtmiljö
© Björn Ander

Rödnäbbad tropikfågel
© Jesper Segergren

Vårt hotell, Pensao Alice
© Jesper Segergren

Nöjd Arne!
© Jesper Segergren

Olof håller koll efter rasolärkan!
© Arne Holgersson



Söndagen den 12 april
Tarrafal  – Praia Branca.

Sista hela skådardagen på ön, och då vart det bara att återgå till projekt ”hitta pillen”! Denna gång valde vi 
ut ett område längst upp i NV hörnet av ön, en mils vandring stod på programmet. Jesper och undertecknad 
valde att gå landsvägen runt (ca.6 km) för att möta resten av gänget som vill gå över bergspasset (3-4 km på 
bra höjder). Det var inte några mängder med arter, kapverdeseglare, hjälmpärlhönor, glasögonsångare, 
ökenkorpar, m.m. vi hade längst med vägen. När vi väl kom fram till mötesplatsen hade inte bergsgänget 
anlänt ännu, så det blev spaning i området. Jesper hittar en havssköldpadda som är uppe några gånger på 
ytan och chillar. Efter en och en halv timmes väntan, misstänker vi att de avbrutet vandringen och således 
börjar vi gå tillbaka till utgångspunkten. Först när vi kommer upp till byn där vi startade vandringen sju 
timmar tidigare, möter vi en aluguer (de var ganska vanliga på andra delar av ön) så vi tar den tillbaka till 
Tarrafal. Inga bergsklättrare här i heller, drygt timmen efter dyker de upp. De hade kommit ner till 
mötesplatsen en halvtimme efter vi hade börjat gå tillbaka. Vi konstaterar att det inte finns några 
pilgrimsfalkar på denna ö, vi borde ha sett någon med så många timmar i lämplig biotop och verkligen letat 
efter den. Kväll i byn och nu upptäcker vi att det är endast en restaurang som har öppet denna söndag, efter 
diverse bottennapp.   

Måndagen den 13 april
Tarrafal (Sao Nicolao) – Flygplats (Sal) – Sal Rei (Boavista) – Rabil Lagoon (Boavista).

Idag är det resdag, lugn start. Frukost och därefter färd till flygplatsen med den lokala flygbussen. En ganska 
smärtfri flygning, när vi landade på Sal – så upptäckte vi att vi inte hade 5 timmars skådning på ön längre, 
för flyget till Boavista skulle gå om 1,5 timme. Det gällde som sagt att hålla koll på dessa flygtider, för de 
ändrades hela tiden. Ännu en flygning och den tog 15 minuter, d.v.s. upp och ner igen. Vår guide från 
EcoTurism, Pedrin mötte oss på flygplatsen och skjutsade oss till hotellet i Sal Rei. Därefter var man 
skådarsugen, så vi åkte med Pedrin ut till Rabil Lagoon och spanade på vadare. Det tog inte lång tid innan 
Jesper hittade en calidris med gula ben. Ähm, det finns två fynd av resp. mosnäppa och dvärgsnäppa för 
landet. Det är bara att börja jobba…med en sol som var på väg ner hade vi inte mycket tid att spela med. Det 
gällde att avancera försiktigt och plocka ut karaktärerna. Tyvärr flög vadaren iväg och blev trots 
återupptäckt för svår att arta under rådande omständigheter. En ob.vadare – bara att hoppas den är kvar på 
onsdag. Imorgon hade vi helt andra planer.
Avslutar kvällen på en lokal restaurang i Sal Rei, ägaren visar stolt upp bilden på Henke Larsson (han har ju 
påbrå från Kap Verde) med autograf från Henkes besök dec-2007. Skön ägare, för när vi skall gå därifrån 
efter en utsökt middag (där svärdfisk, bläckfisk och andra godbitar inmundigades) så pekar han på en bild 
med svenska landslaget och säger Henke good, but Zlatan is the best!  

Flygplatsen på Sao Nicolao
© Björn Ander

Väntan på flyget från Sal
© Björn Ander

Arne utbildar barnen
© Björn Ander



Tisdagen den 14 april
Sal Rei – Curral Vehlo – Lagoon NO  – Ilhéu dos Pássaros

Nu börjar en spännande dag, hämtning kl.8.00 på hotellet (=i detta land innebar det kl.8.30) för att därefter 
ge oss av mot SO delen av ön. På vägen mot Curral Vehlo, så stannade vi till vid några laguner och där hade 
vi både härfågellärka, svartkronad finklärkor och enstaka sandökenlärka. Två skedstorkar rastade i lagunen 
och rörhönor som tydligen är tungt?! Efter en halvtimmes skådning fortsatte vi mot Curral Vehlo, 
ökenlubbare av rasen exzul hade vi några längs med vägen. 

Härfågellärka, ssp. boavistae
© Richard Ek

Svartkronad finklärka
© Jesper Segergren

Ökenlöpare, ssp. exzul
© Richard Ek

Efter lite fyrhjulskörning i sandöknen, stannar vi plötsligt. Vi ser bara vit sand, Pedrin pekar på en kulle och 
säger dit skall vi gå. När man väl kommit upp på den ”sanddynan” så ser man en skön syn. En ö alldeles 
utanför fastlandet, det är en hel del brunsulor i luften. Vi sätter oss och väntar på att giganten skall lyfta. 
Detta är dock ett problem, för fåglarna sitter på baksidan av ön sett från vårt håll och därför har guiden redan 
dragit på sig sin våtdräkt. Pedrin är den enda som har tillstånd att gå iland på denna ö för att inventera och 
hålla koll på den lilla populationen. Väl ute tar det inte lång tid, innan Jeppe hojtar:– ”nu är den i luften!”. 
En gammal hona praktfregattfågel svävar majstätiskt över ön, därefter bestämmer hon sig för att ta sig en 
sväng över oss innan hon drar ut till havs för att spana efter lämpliga offer att terrorisera. Jubel! I närheten 
ser vi hur man börjar bygga på ett stort hotellkomplex och det är nog tyvärr bara en tidsfråga innan man har 
sett de sista praktfregattfåglarna på Kap Verde. 

Curral Vehlo
© Jesper Segergren

Spänd väntan på giganten
© Olof Jönsson

Praktfregattfågel
© Richard Ek

Efter att ha njutit klart och inväntat Pedrins simfärd tillbaka till fastlandet så beger vi oss norrut. Vi stannar i 
en liten by och tar en lunch (sandwich som guiderna gjort till oss) och en superbock (öl). Stannar kort 
därefter till vid några pölar i närheten av kvällsövningen och skådar lite vadare samt enstaka lärkor. Så 
kommer vi då fram till ett hus längs ute med kusten, det ligger några träekor och vi ser några öar ligga en bit 
ut. This is it! Nu skall vi ut till de små stormtrollens hem. En rätt vådlig båtfärd ut de få 100 meterna det 
handlade om, men det var lågvatten samtidigt som vågorna var relativt stora en bit ut. Vår båtförare var rätt 
skicklig på att parera vågorna, men en hade han inte en chans på och vips så var Extravagante, Olof och jag 
dygnsura. Tur packningen var i sopsäckar! Ute på ön, så var det bara att följa stigen och direktiven från 
guiderna. Här sover Ni, här rör vi oss. Allt annat är bo område. Det var bara att soltorka sig, förbereda sig till 
mörkret kom. Drygt fyra timmar efter vi anlände till ön, så kom de första ljuden. Hmmm, det lät inte som 
fregattstormsvala. Jaja, guiderna uppmanade oss att stå kvar i mitten och låta de sköta jobbet. Det blev 



handvisning av fregattstormsvalor och senare kunde man lägga sig sidan om dem när de satt på marken. 
Under en period kokade ön av havstroll, troligen uppemot 100 individer var igång samtidigt. Olof stod för 
kvällens måltavla då han inte mindre än fem gånger träffades i huvudet av förbiflygande stormsvalor. Sent 
på kvällen när det lugnat sig lite kom så ett läte igen som de första lätena, vänta nu…oceanlöpare är det ju! 
Där satt den! Vi somnade ovaggade efter detta.  
Bland det häftigaste jag upplevt som skådare, och jag tror mina kamrater håller med mig om denna 
upplevelse?!

Fregattstormsvala
© Olof Jönsson

Ilhéu dos Pássaros
© Richard Ek

Nöjd Olof och havstroll
© Richard Ek

Onsdagen den 15 april
Ilhéu dos Pássaros - Sal Rei  - Rabil Lagoon.

Revelj, tidigt som attan. Klockan 06.30 kom båtkillen och plockade upp oss, tack och lov slapp vi några 
jättevågor denna gång. Vi rör oss sakta hemåt igen efter en häftig tur, väl vid hotellet så blir det en snabb 
frukost på hotellet och ett ombyte. Därefter är målet Rabil Lagoon, skulle vadaren vara kvar? Svaret kom 45 
minuter senare…JA, den var kvar! Nu gällde det att jobba stenhårt på den i värmedaller, 30+ grader och 
försöka få någon vettig dokumentation på vadaren. Vi vände verkligen ut och in på alla karaktärer och jizz, 
det skall väl sägas att dvärgsnäppa var vi inne på tidigt. Men av olika anledningar, ville man se mer innan 
man är helt nöjd. Till slut fick vi de obsarna och den dokumentation vi ville för att vara säkra på att hela 
gänget fått ett nytt vp-kryss i dvärgsnäppa! Eftermiddagen blev det lite chill på hotelltaket, en del 
superbock…kväll i Sal Rei. Vi besökte en restaurang som var en uteservering kombinerat med pizzeria och 
pub. Mycket trevlig avslutning på denna ö. 

Dvärgsnäppa, Rabil Lagoon
© Richard Ek

Dvärgsnäppa, Rabil Lagoon
© Richard Ek

Dvärgsnäppa, Rabil Lagoon
© Jesper Segergren



Torsdagen den 16 april
Sal Rei (Boavista) – Santa Maria (Sal) – Pedro de Luma (Sal) – Airport Sal.

Avfärd tidigt för att landa på Sal Airport i tid. Nu skulle vi äntligen få skåda på denna ö. Snabb färd med taxi 
(ja, på denna ö har man lärt sig att turister kallar det för taxi) mot Santa Maria. Här hade vi två vadarlokaler 
som skulle kollas av, vattenhålet i utkanten av staden innehåll en hel del vadare och behövde jobbas på en 
stund. Kärrsnäppa, spovsnäppa, småsnäppa och en hel del sandlöpare och roskarlar. Den andra lokalen var 
inte riktigt lika lyckad, salt salinerna var nämligen uttorkade. Vilket visade sig på vadarlistan, men 
ökenlubbare och härfågellärka är alltid trevliga att bekanta sig med. Vi gick därefter in i staden och slog oss 
ner på ett café för en go kopp. Här upptäckte vi att tiggeri bland turister var vanligt, och fick oss att vilja 
härifrån ganska snabbt. En längre färd norrut på ön, till turistfällan Pedro de Saltplans. Ytterligare en 
saltsalin, men som man får betala inträde till då folk badar i slischet och sedan ligger och får massage och 
andra spännande övningar inne på området. Vi gick runt salinen och spanade på vadarna som höll till i andra 
änden av salinen. Olof slog till! En ny dvärgsnäppa står här, alltså det fjärde fyndet för landet! Vi höll oss i 
denna ände av salinen till mörkret föll och njöt av vadarna och framförallt av en obs på en dvärgsnäppa på 
20 meters håll i medljus. 
Åkte tillbaka till flygplatsen och bokade bord på restaurangen, nu skulle vi slå ihjäl 5,5 timme innan planet 
till Lissabon skulle gå. Kl.01.30 närmare bestämt. 63 arter samt några raser (=framtida soffkryss) fick vi in 
under dessa dagar på Kap Verde.

Dvärgsnäppa, Pedra de Lume 
Saltpans © Jesper Segergren

Arne digiscopar, fråga inte! 
© Jesper Segergren

Trött Arne väntar på nattflyget
© Richard Ek

Fredagen den 17 april
Airport Sal – Lissabon – Aguas de Moura – Rilvas – Lissabon - Kastrup

Planet lyfte runt kl.02.00 och när man somnat som bäst på planet då serverar man en ”platta mat” till en?! 
Vaknar något groggy och sliten kl.6.30 på Lissabons flygplats. Uthämtning av bagaget och en hyrbil, 
därefter var det spettet till en ny lokal (erhållen som gps-koordinater i sms av Luis) för munian. Vi hittade 
hit efter vissa turer och letade, men icke…regnskurar var vi inte vana vid i heller. Till slut kör vi upp till 
Rilvas och ger lokalen en ny chans, vissa tar tillfället i akt att kvarta in en stund – då sömn varit en bristvara 
på flyget. Vår reslista för Portugal slutar på 88 resarter. Tillbaka på flygplatsen och efter lite käk så kommer 
vi lagom till boardingen för final call på vårt plan. Lugn hemresa och anländer till Kastrup kl.22.00 och för 
en gång skull så strular inte danskarna med bagaget! Hemma lagom till midnatt.



Artlista Kap Verde – Species list Cap Verde

Fåglar - Birds

Vaktel - Common Quail Coturnix coturnix inopinata
Santiago: 2 ex Praia Cliffs 7.4.
Sao Nicolao: 2 ex Punta do Barril 9.4.

Hjälmpärlhöna - Helmeted Guineafowl Numida meleagris
Santiago: 15 ex Barragem de Poilão 6.4, 10+15 ex mellan Pedra Badejo och Praia 6.4, 7 ex Picos da Antonia 
7.4 och 13 ex Praia flygplats 8.4.
Sao Nicolao: 15 ex Fajã Valley 8.4, 20 ex Fajã Valley 9.4, 13 ex Monte Gordo 10.4 och 80 ex runt Praia 
Branca 12.4. Praia Branca var utan tvekan den bästa lokalen för hjälmpärlhöna, långt mycket bättre än Fajã 
Valley. Bäst var det uppodlade området mellan byn och bergspasset ovanför byn där småflockar sprang 
omkring och kacklade lite överallt.
Boavista: 15 ex Baie das Gatas 14.4, 5 ex ungefär mitt på ön 15.4 samt hörd vid Rabil Lagoon 15.4.
Arten tillhör kategori C.

Atlantpetrell - Fea's Petrel Pterodroma feae feae
Santiago: 1 ex Praia Cliffs 7.4.
Sao Nicolao: 7 ex Punta do Barril 8.4, 20 ex Punta do Barril 9.4, 5 ex Punta do Coruja 10.4 och ca 15 ex 
under båtfärden till och från Raso 11.4.
Möjligtvis en framtida splitt från formen deserta på Desertasöarna.

Spetsstjärtad petrell - Bulwer's Petrel Bulweria bulwerii
Sao Nicolao: 1-2 ex under båtfärden hem från Raso 11.4.

Gulnäbbad lira - Cape Verde Shearwater Calonectris diomedea edwardsii
Santiago: 5 ex Pedra Badejo 6.4, och 1 ex Praia Cliffs 7.4.
Sao Nicolao: Allmän Tarrafal och Punta do Barril 8.4 och 9.4, relativt talrik Puntado Coruja 10.4, ca 300 
under båtfärden till och från Raso 11.4, 5 ex Praia Branca 12.4.
Boavista: 2 ex Ilheu dos Passaros 14.4.
Ansedd som fullgod art i princip i samtliga länder förutom Sverige.

Dvärglira - Boyd's Shearwater Puffinus assimilis boydi
Sao Nicolao: 15 ex Punta do Barril 8.4, 25 ex Punta do Barril 9.4 och ca 50 ex under båtfärden till och från 
Raso 11.4.
Förvånansvärt talrik! Flera tidigare grupper har haft svårt att få in arten och vissa har t.o.m. missat den. 
Formen boydi tillhör i nuläget arten dvärglira men är en het taxonomisk potatis och det verkar osäkert om 
det är en ras av dvärglira, en ras av audubonlira eller en egen art. Kontra formen baroli på Makaronesiska 
öarna har boydi större utbredning av mörkt på undergump, vingundersida och i ansiktet samt brunaktig (ej 
svart) ovansida med mycket otydligare (om alls något) ljust fält på armen. Vidare noterade vi inte vid ett 
enda tillfälle någon individ som lyfte på huvudet som baroli ofta gör. 

Fregattstormsvala - White-faced Storm-petrel Pelagodroma marina eadesi
Boavista: Ca 100 ex Ilhéu dos Pássaros 14.4-15.4. En fantastisk natt, vältajmad med maximal aktivitet på de 
vita trollen!

Oceanlöpare - Cape Verde Storm-petrel Oceanodroma castro jabejabe
Boavista: Ca 3 ex Ilhéu dos Pássaros 14.4. 
I sena skymningen kom några ex in över ön. De upptäcktes på tjatterlätet och sågs även kort mot himlen. 
Senare hördes även 1 ex en gång kring midnatt. Förmodligen inspekterade de bara ön och häckade inte 
eftersom vi inte såg eller hörde dem mer trots att vi spanade med ficklampor i flera timmar. 
Fregattstormsvalorna anlände inte förrän det blivit helt mörkt. Formen jabejabe är av vissa auktoriteter 
ansedd som en egen art.



Rödnäbbad tropikfågel - Red-billed Tropicbird Phaethon authereus mesonauta
Santiago: 7 ex Praia Cliffs 7.4.
Sao Nicolao: 1 ex Punta do Barril 9.4 och 35 ad Raso 11.4.
Boavista: 3 ex Curral Velho 14.4.

Brunsula - Brown Booby Sula leucogaster leucogaster
Sao Nicolao: 10 ex (1 1k) Punta do Barril 8.4, 10 ex (1 1k) Punta do Barril 9.4, 7 ad Punta do Coruja 10.4, 
50 ex Raso 11.4, 2 ex Tarrafal 12.4, 3 ex Praia Branca 12.4 och 12 ex Tarrafal 13.4.
Boavista: Ca 100 ex Curral Velho 14.4, 10 ex Ilhéu dos Pássaros 14.4, 10 ex utanför Rabil Lagoon 15.4 och 
2 ex Sal Rei 15.4.

Praktfregattfågel - Magnificent Frigatebird Fregata magnificens
Boavista: 1 hona Curral Velho 14.4. 
Runt Boavista sågs under våren totalt 2 hanar och 2 honor, vilka är de sista fregattfåglarna i östra Atlanten! 
Den tynande populationen har inte fått ut några ungar på Kap Verde på över tio år men några få individer 
håller sig kvar runt Boavista ändå. Curral Velho är tveklöst den säkraste (eller rättare sagt minst osäkra) 
lokalen för arten.

 
Brunsula                      Storlabb
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Gråhäger - Grey Heron Ardea cinerea
Santiago: Ca 10 ex Barragem de Poilão 6.4 och 7.4.
Boavista: 2 ex Rabil Lagoon 13.4, 4 ex runt ön 14.4 och 5 ex Rabil Lagoon 15.4.

Svarthuvad häger - Black-headed Heron Ardea melanocephala
Santiago: 1 flög västerut SV om Barragem de Poilão 6.4 och sågs komma in västerifrån för att ta nattkvist i 
Barragem de Poilão i skymningen 6.4 och 7.4. 
Fågeln upptäcktes av en grupp brittiska och holländska skådare 21.3 och utgör blott fjärde fyndet för VP! 
Det senaste gjordes i Israel 1987 och dessförinnan finns två fynd från Camargue i Frankrike, ett från 1971 
och ett från slutet av 1800-talet.

Purpurhäger - Bourne's Heron Ardea purpurea bournei
Santiago: 1 juv Barragem de Poilão på morgonen 6.4, 3 ad och 1 juv kom in på nattkvist till samma lokal i 
skymningen samma dag och 3 ad kom till nattkvist 7.4.
Den tynande populationen av denna distinkta form (av många ansedd som egen art) häckar numera endast i 
ett(!) träd i Liberão på Santiago. Arten häckar under senhöst och vinter och lämnar oftast sin koloni redan i 
februari, sällsynt ett par dagar in i mars. Fåglarna sprider sig då över ön och tros hålla till på fält i avlägsna 
delar av den bergiga ön. Den nya reservoaren Barragem de Poilão har dock visat sig vara en näst intill säker 
plats att hänga in arten utanför häckningssäsongen.



Ägretthäger - Great Egret Casmerodius albus
Santiago: 1 ex Barragem de Poilão 6.4 och 2 ex där 7.4.
Silkeshäger - Little Egret Egretta garzetta
Santiago: 1 ex São Jorge dos Orgãos 6.4, ca 10 ex Barragem de Poilão 6.4 och 12 ex Barragem de Poilão 
7.4.
Sao Nicolao: 2 ex mellan Tarrafal och Punta do Barril 8.4, 2 ex Tarrafal 9.4, 1 ex Tarrafal 10.4, 2 ex Raso 
11.4, 2 ex Tarrafal 11.4, 4 ex Tarrafal 12.4 och 1 ex Praia Branca 12.4.
Boavista: 1 ex Rabil Lagoon 13.4, 1 ex 14.4 och 7 ex Rabil Lagoon 15.4.

Kohäger - Cattle Egret Bubulcus ibis
Santiago: Enstaka sågs lite överallt runt ön. Ca 800 ex tog nattkvist i Barragem de Poilão 6.4 och 7.4.
Sao Nicolao: Fåtalig men spridd över hela ön. Ca 50 ex kom till nattkvist i träd i Tarrafal samtliga kvällar. 
Helt klart värt att spana efter godis bland dem!
Boavista: Relativt allmän runt ön. Största ansamling 50 ex Rabil Lagoon 13.4.
Sal: Enstaka sedda vid mellanlandningen 13.4 och 10 ex spridda över ön 16.4.

Rallhäger - Squacco Heron Ardeola ralloides
Santiago: 2 ex Barragem de Poilão 6.4 och 7.4.
Det finns sex kända fynd fram till 2006.

Natthäger - Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax
Santiago: 2 yngre Barragem de Poilão 7.4.
Det finns fem kända fynd fram till 2006. 
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Skedstork - Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia
Santiago: 1 2k Barragem de Poilão 6.4 och 7.4.
Boavista: 2 ex Rabil Lagoon 13.4, 2 ex runt ön 14.4 och 1 ex Rabil Lagoon 15.4.
En av skedstorkarna på Boavista var färgmärkt och visade sig härstamma från Holland.

Smutsgam - Egyptian Vulture Neophron percnopterus
Boavista: 1 ad mellan Rabil och Sal Rei 15.4 och 2 ad flygplatsen 16.4.

Ormvråk - Cape Verde Buzzard Buteo buteo bannermani
Santiago: 2 ex São Jorge dos Orgãos 6.4 och 7.4.
Av vissa ansedd som egen art.



Fiskgjuse – Osprey Pandion haliaetus
Sao Nicolao: 1 Tarrafal 8.4, 4 ex Fajã Valley 9.4, 2 ex Fajã Valley 10.4, 2 ex Punta do Coruja 10.4, 5 ex 
Raso 11.4, 1 ex Tarrafal 12.4, 2 par Praia Branca 12.4 och 1 ex Tarrafal 13.4.
Boavista: 5 ex runt ön 14.4 och 15.4.

Tornfalk - Alexander's Kestrel Falco tinnunculus alexandri
Santiago: Allmän.
Boavista: 1 ex Rabil Lagoon 13.4, 4 ex runt ön 14.4, 2 ex Rabil Lagoon 15.4.
Sal: 1 ex Pedra de Lume Saltpans 16.4.
Av vissa ansedd som egen art.

Tornfalk - Neglected Kestrel Falco tinnunculus neglectus
Sao Nicolao: 5 Fajã Valley 8.4, 10 ex Fajã Valley 9.4, 10 ex runt ön 10.4, 3 ex Raso 11.4, 10 ex runt västra 
selen av ön 12.4 och 3 ex Fajã Valley 13.4.
Av vissa ansedd som egen art.

Rörhöna - Common Moorhen Gallinula chloropus
Santiago: 4 ex Barragem de Poilão 6.4 och 7.4.
Boavista: 3 ex i liten plurra ungefär mitt på ön 14.4.

Styltlöpare - Black-winged Stilt Himantopus himantopus
Santiago: 1 ex Barragem de Poilão 6.4.
Boavista: 25 ex Rabil Lagoon 13.4, 10 ex runt ön 14.4 och 4 ex Rabil Lagoon 15.4.
Sal: 2 ex Santa Maria 16.4 och 10 ex Pedra de Lume Saltpans 16.4.

Ökenlöpare - Cream-coloured Courser Cursorius cursor exsul
Boavista: 8 ex runt ön 14.4.
Sal: 2 ex Santa Maria Saltpans 16.4 och 1 ex mellan Santa Maria och Pedra de Lume 16.4.

Större strandpipare - Common Ringed Plover Charadrius hiaticula
Santiago: 7 ex Pedra Badejo 6.4.
Sao Nicolao: 2 ex Tarrafal 9.4, 2 ex Tarrafal 10.4 och 1 ex Raso 11.4.
Boavista: 10 ex Rabil Lagoon 13.4, 2 ex runt ön 14.4 och 10 ex Rabil Lagoon 15.4.
Sal: 10 ex Santa Maria 16.4 och 10 ex Pedra de Lume Saltpans 16.4.

Svartbent strandpipare - Kentish Plover Charadrius alexandrinus
Santiago: 5 ex Pedra Badejo 6.4.
Boavista: 20 ex Rabil Lagoon 13.4, 20 ex runt ön 14.4 och 30 ex Rabil Lagoon 15.4.
Sal: 50 ex Santa Maria 16.4 och 30 ex Pedra de Lume Saltpans 16.4.

Kustpipare - Grey Plover Pluvialis squatarola
Sao Nicolao: 1 ex Tarrafal 10.4.
Boaviasta: 8 ex Rabil Lagoon 13.4, 1 ex Ilhéu dos Pássaros och 12 ex Rabil Lagoon 15.4.
Sal: 1 ex Santa Maria 16.4.

Sandlöpare - Sanderling Calidris alba
Santiago: 1 ex Pedra Badejo 6.4.
Sao Nicolao: 3 ex Tarrafal 9.4 och 2 ex Tarrafal 10.4.
Boavista: 40 ex Rabil Lagoon 13.4, 20 ex runt ön 14.4 och 100 ex Rabil Lagoon 15.4.
Sal: 100 ex Santa Maria 16.4 och 40 ex Pedra de Lume Saltpans 16.4.



Småsnäppa – Little Stint Calidris minuta
Boavista: 3 ex Rabil Lagoon 13.4, 3 ex runt ön 14.4 och 8 ex Rabil Lagoon 15.4.
Sal: 4 ex Santa Maria 16.4 och 8 ex Pedra de Lume Saltpans 16.4.

Dvärgsnäppa – Least Sandpiper Calidris minutilla
Boavista: 1 ex Rabil Lagoon 13.4 och 15.4.
Sal: 1 ex Pedra de Lume Saltpans 16.4.
Det finns två kända fynd fram till 2006. (1996 och 2000, båda från São Vicente). 

Spovsnäppa - Curlew Sandpiper Calidris ferruginea
Boavista: 1 ex Rabil Lagoon 13.4, 2 ex runt ön 14.4 och 2 ex Rabil Lagoon 15.4.
Sal: 9 ex Santa Maria 16.4 och 50 ex Pedra de Lume Saltpans 16.4.

Kärrsnäppa - Dunlin Calidris alpina
Sal: 3 ex Santa Maria 16.4.

Enkelbeckasin - Common Snipe Gallinago gallinago
Santiago: 1 ex Barragem de Poilao 6.4 och 7.4.
Boavista: 1 ex i plurra ungefär mitt på ön 14.4.
Vingundersidor sedda bra på båda fåglarna.

Småspov - Whimbrel Numenius phaeopus
Santiago: 2 ex Praia 7.4.
Sao Nicolao: 1 ex Punta do Barril 8.4, 1 ex Tarrafal 9.4, 1 ex Punta do Barril 9.4, 1 ex Punta do Coruja 10.4, 
1 ex Raso 11.4 och 3 ex Praia Branca 12.4.
Boavista: 1 ex Rabil Lagoon 13.4 och 3 ex Ilhéu dos Pássaros 14.4.
Sal: 1 ex Pedra de Lume Saltpans 16.4.

Rödbena - Common Redshank Tringa totanus
Sal: 2 ex Pedra de Lume Saltpans 16.4.

Gluttsnäppa - Common Greenshank Tringa nebularia
Santiago: 20 ex Barragem de Poilão 6.4 och 7.4.
Boavista: 10 ex Rabil Lagoon 13.4, 3 ex runt ön 14.4 och 2 ex Rabil Lagoon 15.4.
Sal: 2 ex Pedra de Lume Saltpans 16.4.

Skogssnäppa - Green Sandpiper Tringa ochropus
Santiago: 2 ex Barragem de Poilão 6.4 och 3 ex där 7.4.

Grönbena - Wood Sandpiper Tringa glareola
Santiago: 3 ex Barragem de Poilão 6.4 och 2 ex där 7.4.

Drillsnäppa - Common Sandpiper Actitis hypoleucos
Santiago: 10 ex Barragem de Poilao 6.4 och 7.4.
Sao Nicolao: 1 ex Tarrafal 9.4, 2 ex Punta do Coruja 10.4, 2 ex Tarrafal 11.4 och 1 ex Tarrafal 12.4.
Boavista: 1 ex Rabil Lagoon 13.4 och 15.4.
Sal: 1 ex Santa Maria 16.4.

Roskarl - Ruddy Turnstone Arenaria interpres
Santiago: 2 ex Pedra Badejo 6.4.
Sao Nicolao: 7 ex Tarrafal 8.4, 3 ex Punta do Barril 8.4, 26 ex Tarrafal 9.4, 3 ex Punta do Barril 9.4, 25 ex 
Tarrafal 10.4, 15 ex Raso 11.4 samt 5 ex Tarrafal 11.4 och 12.4.
Boavista: 10 ex Rabil Lagoon 13.4, 5 ex runt ön 14.4, 3 ex Ilhéu dos Pássaros 15.4 och 25 ex Rabil Lagoon 
15.4.
Sal: 50 ex Santa Maria 16.4 och 10 ex Pedra de Lume Saltpans 16.4.



Storlabb – Great Skua Stercorarius skua
Sao Nicolao: 2 ruggande 2k-fåglar under båtfärden till och från Raso 11.4.

(Tretåig mås - Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla)
Sao Nicolao: 1 2k sedan länge död Punta do Barril 9.4. Arten uppträdde ovanligt talrikt utanför nordvästra 
Afrika under vintern.

Tamduva - Rock Pigeon Columba livia
Santiago: Allmän.
Sao Nicolao: Allmän.
Boavista: Allmän.
Sal: Allmän.

Tornuggla – Cape Verde Barn Owl Tyto alba detorta
Santiago: 3 1k + 1 ad São Jorge dos Orgãos efter skymningen 6.4, 2 ad på dagkvist São Jorge dos Orgãos 
7.4, 1 ex mot N över parkeringen vid Barragem de Poilão i skymningen 7.4 och 1 ex flög söderut över vägen 
mot São Domingos norr om byn på kvällen 7.4.
Av vissa ansedd som egen art. Finns även på åtminstone Sao Nicolao, men är i särklass talrikast och enklast 
att se på Santiago.

Kap Verdeseglare - Cap Verde Swift Apus alexandri
Santiago: Relativt allmän.
Sal: Relativt allmän.
Sao Nicolao: Relativt allmän.
Boavista: Fåtalig, bara sedd en av dagarna.

Gråhuvad kungsfiskare - Grey-headed Kingfisher Halcyon leucocephala acteon
Santiago: Ca 50 ex 6.4 och ca 30 ex 7.4.

 
Sandökenlärka                     Kapverdesparv rastar på båten utanför Raso.
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Härfågellärka - Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes boavistae
Boavista: Ca 25 ex runt ön 14.4, 1 ex längs vägen och 2 ex Rabil Lagoon 15.4.
Sal: 1 ex Santa Maria Saltpans 16.4 och 1 ex mellan Santa Maria och Pedra de Lume 16.4.

Sandökenlärka - Bar-tailed Desert Lark Ammomanes cinctura cinctura
Sao Nicolao: 5 ex Punta do Barril 8.4, 3 ex Punta do Barril 9.4, 3 ex väster om Tarrafal 12.4 och 1 ex Sao 
Nicolao flygplats 13.4.
Boavista: 1 ex Boavista flygplats 13.4, ca 50 ex runt ön 14.4 och ca 10 ex runt ön 15.4.
Sal: 5 ex runt ön 16.4.



Razolärka – Raso Lark Alauda razae
Sao Nicolao: 5 ex sedda bra från båt intill Raso 11.4. 
Det är nu i princip omöjligt att landstiga på Raso om man inte hostar upp en hiskelig massa pengar att muta 
skepparen med. För info om hur man organiserar båtfärden, se separat avsnitt i rapporten.

Svartkronad finklärka - Black-crowned Sparrow-lark Eremopterix nigriceps nigriceps
Santiago: 1 hane Praia flygplats 8.4.
Boavista: Ca 50 ex runt ön 14.4, 2 ex längs vägen och 2 ex Rabil Lagoon 15.4.

Backsvala – Sand Martin Riparia riparia
Sal: 1 ex Santa Maria 16.4.

Ladusvala – Barn Swallow Hirundo rustica
Sao Nicolao: 2 ex Tarrafal 11.4, 5 ex Tarrafal 12.4, 2ex Praia Branca 12.4, 
Boavista: 6 ex runt ön 14.4.
Sal: 2 ex Santa Maria 16.4.

Rostgumpsvala – Red-rumped Swallow Cecropis daurica
Sao Nicolao: 1 ex Tarrafal 11.4, 
Boavista: 1 ex Curral Velho 14.4.
Sal: 3 ex Santa Maria 16.4.
Första fyndet gjordes 1996, fram till 2006 finns det nio kända fynd. Förbisedd?

Hussvala - Common House Martin Delichon urbicum
Sao Nicolao: 1 Fajã Valley 8.4, 1 Punta do Barril 8.4, 1 ex Punta do Barril 9.4, 3 ex Tarrafal 11.4, 2 ex 
Tarrafal 12.4, 1 ex Fajã Valley 13.4.
Sal: 7 ex Santa Maria 16.4.

Kap Verdesångare – Cape Verde Warbler Acrocephalus brevipennis
Santiago: 3 ex São Jorge dos Orgãos 6.4, 1 ex längs vägen nordost om Picos da Antonia 7.4 och 3 ex São 
Jorge dos Orgãos 7.4.

Svarthätta – Blackcap Sylvia atricapilla gularis
Santiago: Allmän.
Sao Nicolao: 11 ex 9.4, allmän 10.4, 3 ex Tarrafal 11.4, allmän 12.4 och hörd Tarrafal 13.4.
Boavista: 1 sj Sal Rei 14.4, 3 ex Rabil Lagoon 15.4, 1 längs vägen 15.4 och 1 ex Sal Rei 15.4.

Glasögonsångare - Spectacled Warbler Sylvia conspicillata orbitalis
Santiago: 10 ex 6.4 och 5 ex 7.4.
Sao Nicolao: 7 ex 9.4, 10 ex 10.4, 30 ex 12.4 och 3 ex Fajã Valley 13.4.
Boavista: 5 ex Rabil Lagoon 13.4 och ca 20 ex runt ön 14.4 och 15.4.

Ökenkorp – Brown-necked Raven Corvus ruficollis ruficollis
Santiago: Ca 20 ex 6.4 och ca 40 ex 7.4.
Sao Nicolao: Ca 10 ex 8.4, 3 ex på väg till och 4 ex i Fajã Valley 9.4, 5 ex Fajã Valley 10.4, 3 ex Punta do 
Coruja 10.4, 2 ex Raso 11.4, 10 ex 12.4 och 3 ex runt ön 13.4.
Sal: 1 ex Sal flygplats 13.4.
Boavista: 5 ex mellan flygplatsen och Sal Rei 13.4, ca 50 ex runt ön 14.4, ca 20 ex runt ön 15.4 och 7 ex 
mellan Sal Rei och flygplatsen 16.4.

Helenaastrild – Common Waxbill Estrilda astrild jagoensis
Santiago: Allmän.



Spansk sparv – Spanish Sparrow Passer hispaniolensis
Santiago: Ca 100 ex Barragem de Poilão 6.4 och allmän 7.4.
Boavista: Allmän.
Sal: Allmän.

Kap Verdesparv – Iago Sparrow Passer iagoensis
Santiago: Allmän.
Sal: Allmän.
Sao Nicolao: Allmän. 100 ex Raso 11.4.
Boavista: Allmän.

Missade arter – species that we missed

Pilgrimsfalk - Cape Verde Peregrine Falcon Falco peregrinus madens
Lär finnas på åtminstone både Santiago och Sao Nicolao, men är av oss veterligen ej sedd sedan 2004!

Rödglada – Cape Verde Kite Milvus milvus fasciicauda
Tyvärr utdöd sedan snart tio år.

Däggdjur - Mammals

Grön markatta   (  Cercopithecus aethiops  )  
Santiago: Ca 20 ex i bergen runt ön 7.4.

Kortfenad grindval (Globicephala macrorhynchus)
Sao Nicolao: 8 ex Punta do Barril 9.4, ca 15 ex under båtfärden till och från Raso 11.4.

Obestämd liten val
Sao Nicolao: Ca 15 ex Praia Branca 12.4

Obestämd delfin
Sao Nicolao: Ca 30 ex under båtfärden till och från Raso 11.4, ca 40 ex Tarrafal 13.4.

Fjärilar - Butterfly

Citrus Swallowtail (Papilio demodocus)
Sao Nicolao: 1 ex Fajã Valley 9.4, 1 ex Tarrafal 11.4

Mindre monark   – Plain Tiger (  Hypolimnas misippus  )  
Boavista: 1-2 ex Rabil Lagoon 15.4.

Obestämd blåvinge
Sao Nicolao: 50 ex Fajã Valley 10.4.

Tistelfjäril – Painted Lady   (  Cynthia cardui  )  
Sao Nicolao: 1 ex Fajã Valley 9.4.
Sal: 20-tal Pedra de Lume Saltpans 16.4

http://www.pbase.com/eken/image/111908702
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Puggor, ödlor och annat - other species

Större flygfisk (Cheilopogon heterurus)
Sao Nicolao: 50-100 ex mellan Sao Nicolao och Raso/Branco 8.4 och enstaka dagarna efter.

Grönfläckig padda (Bufo viridis)
Santiago: 1 ex Barragem de Poilão 7.4.

Murgecko   (  Tarentola mauritanica  )  
Sao Nicolao: 2 ex Punta do Barril 9.4.

Obestämd havssköldpadda
Sao Nicolao: 1 ex Praia Branca 12.4.

Obestämd spindel
Sao Nicolao: 15 ex Fajã Valley 9.4.

Scarlet Skimmer   (  Crocothemis servilia  )  
Sao Nicolao: 1 ex Punta do Barill 9.4.

Ob. Trollslända
Santiago: 1 ex Barragem de Poilão 7.4.

Artlista Portugal

C-arter – C-species
För att hitta dessa arter använde vi nästan uteslutande ”Monticelli, D. Finding introduced birds near Lisbon, 
Portugal. Birding World 21 (5): 203-206.” 

Större tofsmajna - Crested Myna Acridotheres cristatellus
Ca 10 ex Carcavelos 4.4.

Svarthuvad vävare – Black-headed Weaver Ploceus melanocephalus
Ca 30 ex Rilvas och Barroca d’Alva 4.4-5.4.

Gulkronad biskop – Yellow-crowned Bishop Euplectes afer
Ca 200 ex Rilvas och Barroca d’Alva 4.4-5.4.

Helenaastrild – Common Waxbill Estrilda astrild
Ca 20 ex Rilvas och Barroca d’Alva 4.4-5.4, ca 10 ex Aguas de Moura 17.4 och ca 10 ex Rilvas 17.4.

Röd tigerfink – Red Avadavat Amandava amandava
5 ex Rilvas 5.4 och 20 ex Rilvas 17.4.

Missade arter – species that we missed

Kastanjemunia – Black-headed munia Lonchura malacca
Finns fåtaligt i flera estuarier i södra Portugal och verkar vara enklast vid Rilvas under sommaren. Vi hittade 
dock inga trots att vi besökte området tre olika dagar, förmodligen eftersom vi var där för tidigt på säsongen.

http://www.pbase.com/eken/image/111479100
http://www.pbase.com/eken/image/111553657
http://www.pbase.com/eken/image/111553659
http://www.pbase.com/botb/image/111557165


Övriga arter – Other species Portugal

Storskarv - Coromont
Kohäger – Cattle Egret
Silkeshäger – Little Egret
Gråhäger- Grey Heron
Purpurhäger – Purple Heron
Vit stork – White Stork
Bronsibis – Glossy Ibis
Skedstork  - Eurasian Spoonbill
Större flamingo – Greater Flamingo
Gräsand - Mallard
Snatterand - Gadwall
Dvärgörn – Booted Eagle
Brunglada – Black kite
Brun kärrhök – Western Marsh Harrier 
Svartvingad glada – Black-winged kite
Ormvråk – Common Buzzard
Tornfalk – Common Kestrel
Vaktel – Common Quail
Rörhöna – Common Moorhen
Styltlöpare – Black-winged Stilt
Svartbent strandpipare – Kentish Plover
Skogssnäppa – Green Sandpiper
Drillsnäppa – Common Sandpiper
Rödspov – Black-tailed Godwit
Småspov - Whimbrel
Enkelbeckasin – Common Snipe
Skrattmås – Black-headed gull
Medelhavstrut – Yellow-legged Gull
Småtärna – Little Tern
Sandtärna – Gull-billed Tern
Skräntärna – Caspian Tern
Kentsk tärna – Sandwich Tern
Tamduva – Rock Dove
Ringduva – Wood Pigeon
Turkduva – Eurasian Collared Dove
Gök – Common Cucko
Minervauggla – Little Owl
Tornseglare – Common Swift
Blek tornseglare – Pallid Swift
Härfågel - Hoopoe
Kungsfiskare – Common Kingfisher
Biätare – European Bee-eater

Sånglärka – Eurasian Skylark
Tofslärka – Crested Lark
Backsvala – Sand Martin
Ladusvala – Barn Swallow
Rostgumpsvala – Red-rumped Swallow
Hussvala – Common House Martin 
Ängspiplärka – Meadow Pipit
Sädesärla – White Wagtail
Gulärla iberiae – Yellow Wagtail
Gärdsmyg – Winter Wren
Rödhake – European Robin
Sydnäktergal - Nightingale
Svarthakad buskskvätta - Stonechat
Taltrast – Song Thrush
Koltrast - Blackbird
Svarthätta - Blackcap
Sammetshätta – Sardinian Warbler
Sävsångare – Sedge Warbler
Grässångare – Fan-tailed Warbler
Cettisångare – Cetti’s Warbler
Rörsångare – Eurasian Reed Warbler
Trastsångare – Great Reed Warbler
Polyglottsångare – Melodious Warbler
Lövsångare – Willow Warbler
Iberisk gransångare – Iberian Chiffchaff
Talgoxe – Great Tit
Blåmes – Blue Tit
Stjärtmes irbii – Long-tailed Tit
Trädgårdsträdkrypare – Short-toed Treecreeper
Nötskrika – Eurasian Jay
Svartkråka – Carrion Crow
Ökenvarfågel meridionalis – Southern Grey Shrike
Svartstare – Spotless Starling
Gråsparv – House Sparrow
Pilfink – Tree Sparrow
Hämpling – Eurasian Linnet
Steglits – European Goldfinch
Grönfink - Greenfinch
Gulhämpling – European Serin
Sävsparv – Reed Bunting
Kornsparv – Corn Bunting



Summary

We made a two week bird trip to the Cape Verde, with the main focus on see all possible bird species on four 
islands; Santiago, Sao Nicolao, Boavista and Sal. We also did a boat trip to Raso, but there are no possibilities 
anymore to land on the island. Still we managed to see the endemic Raso Lark on the cliffs from the boat, so the 
boat trip was worth it – especially with all the Boyd’s Shearwater around the boat and of course the other 
seabirds and tropicbirds and whales and dolphins...need I say that it was one of two major events on this trip. 
The other major event, was of course Pedrins (EcoTurism) guiding tour on Boavista – were we managed to see 
both the Magnificent Frigatebird and were able to be on an island with about hundreds of White-faced Storm-
petrels over a night and a few Cape Verde Storm-petrel. Wow!

We managed to see all the wanted species breeding on the islands, except Cape Verde Peregrine Falcon (ssp. 
madens). After reading through several trip reports, I start to wonder – are there any reports after 2004? The 
Cape Verde Kite (ssp. fasciicauda) is already extinct so we didn’t try out for Sao Antao on this trip. Ok, that’s 
the bad news. 

Now the good news was that we managed to find some rare species as well for Cape Verde (CV). Black-headed 
Heron, was a first record for CV and fourth for Western Palearctic – this bird was found two weeks before us 
by an English/Dutch birding group. Least Sandpiper, was a third and fourth record for CV (First record for both 
Sal and Boavista). Squacco Heron and Black-crowned Night Heron were both found with two individuals each 
in the really interesting new site of Barragem de Poilão on Santiago. We had nine species of herons (including 
Eurasian Spoonbill) on this spot. Red-rumped Swallow was another species we had a lot of, a total of five 
individuals - there were only nine records until 2006! 

We started and ended the trip in Lisbon, Portugal. Our main focus was to get the five C-species in the area that 
we didn’t had on our WP-list. We managed to see four of those, but the most difficult one – we missed, Black-
headed Munia.

The species list for Cape Verde ended on 63 species and for Portugal (appr. one days birding) it ended on 88 
species.

Finally we would like to thank Dominic Mitchell for excellent news about one week before we went, regarding 
species from their trip and good advices regarding guides and what to think of in some places! Also we would 
like to thank Luis Gordinho for guiding us in Barroca d'Alva and for info about other sites.

Richard and Olof


