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Esta foi uma excursão de nove dias (oito noites) ao fiorde e península de Varanger, no
extremo Nordeste da Noruega, organizada pela SPEA, com o apoio do operador local
Birdwatching Norway. Utilizámos como base o hotel rural Vadso Birdwatching Center, em
Vadso, para explorar todo o fiorde e fazer incursões à ilha de Ornoya, às montanhas do
interior de Varanger e ao vale de Pasvik. Foram observadas 125 espécies de aves.

ITINERÀRIO
Dia 0 – Sábado, dia 6 de Junho: viagem Lisboa–Oslo
Cerca das 8:00h estávamos todos no aeroporto de Lisboa, na entrega de bagagens da TAP.
Ninguém se atrasou. Estávamos todos entusiasmados e focados na aventura ornitológica
que tínhamos pela frente. O avião partiu a horas e chegámos a Oslo sem sobressaltos. Foi o
tempo de ver aparecer as malas no tapete 9, sem aviso, mas também sem problemas. Um
aeroporto pequeno pode dar-se ao luxo de pequenos deslizes organizativos. Levantar
coroas e apanhar o autocarro para o hotel foram as tarefas seguintes, cumpridas com êxito.
Pelo caminho vimos os primeiros tordos-zornais, a espécie de tordo mais comum no grande
Norte. Chegados ao hotel Comfort Runway, por sinal um dos hotéis mais feios que já vi
(mas as opiniões divergiam), tratámos de combinar uma hora para dar um passeio nos
arredores.
Daí a pouco estávamos todos na recepção do hotel prontos para a passeata. Com excepção
do Carlos que preferiu fazer uma sesta, como todo o bom alentejano. Mas calma, que não
estávamos no Alentejo, onde o sol no presenteia a toda a hora. Antes pelo contrário o céu
estava negro de chumbo e desataram a chover “picaretas em brasa”. Tivemos de esperar
uma boa meia hora e depois lá fomos enxotando a chuva. O céu abriu e o sol brilhou pela
noite dentro, permitindo um passeio pelos campos de trigo e pelos prados em redor do
aeroporto. O passeio produziu rabirruivo-de-testa-branca (ouvido), papa-moscas-cinzento,
lugre, tentilhão-montês e escrevedeira-amarela. Um pequeno aperitivo para os próximos
dias. O jantar foi num restaurante em frente ao hotel, com uma carta simples, mas bem
apresentada. Tivemos direito a selfie e foto no facebook e tudo. E assim terminamos um dia
essencialmente de viagem.

Dia 1 – Domingo, dia 7 de Junho: Oslo–Kirkenes, Varanger Fjord, Karlebotn e Vadso
Pequeno-almoço cerca das 7:00h, rico e variado. Uns vieram directamente do quarto e
outros da sauna. Durante a degustação da refeição mais importante do dia tivemos uma
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bela surpresa. Do outro lado do vidro, a escassos metros dos ovos mexidos e dos cafés, um
picapau-preto veio tomar o seu pequeno-almoço no relvado do jardim. Um espectáculo, e
um óptimo augúrio para os dias que aí vinham. Com o sorriso de orelha a orelha, lá fizemos
o check-out e apanhamos o autocarro para o aeroporto.
Chegados ao aeroporto, tratamos imediatamente do check-in, com alguma resistência dos
funcionários da Norwegian, que nos queriam enviar para as máquinas de registo. Mas o
Nuno, com o seu charme e muita experiência de aeroportos, conseguiu convencer uma bela
norueguesa de que éramos um grupo e necessitávamos de assistência personalizada.
Depois encontrámos com o nosso guia, o Anders, que ainda tinha assuntos a tratar no
aeroporto, e procurámos saber por onde andavam os Tavares, que se deviam juntar ao
grupo. Na hora de embarque estávamos todos na porta de embarque, nós super
entusiasmados e o Anders um pouco abatido. O que é compreensível, porque não é fácil vir
do casamento da irmã directamente para o trabalho, e logo com um grupo de tugas superagitados, do qual faz parte a Cristina. É dose! O avião saiu com 25 minutos de atraso, mas o
piloto carregou no pedal e chegamos a Kirkenes na hora certa.
Alguma demora nas bagagens e nos procedimentos da rent-a-car, mas cerca do meio-dia e
meia estávamos na rua. Céu acinzentado, aragem gelada, vegetação verde-escura, água
por todo o lado e algumas bolsas de neve. Carregamos os carros e partimos à aventura pela
estrada deserta que circunda o fiorde de Varanger. A paisagem exótica e agreste do Árctico
convida a parar em todo o momento. Mas o Anders sabia que tínhamos quase três horas de
distância até ao nosso hotel. Tivemos de nos aguentar com uns vislumbres de passarada e
uma raposa-comum mais de hora e meia, até Karlebotn no fundo do fiorde, onde fizemos a
primeira paragem ornitológica. Foi a excitação total, limícolas, gaivotas e patos com fartura e
pelo menos cinco pigargos, com plumagens várias. Para além dessas águias enormes, o
local produziu merganso-grande, gaivotão-real e gaivotão-branco. De seguida parámos
numa estação de serviço, para WC, snacks, café e agasalhos, para quem tinha esquecido
as luvas ou gorro. Na paragem seguinte, num parque de estacionamento antes de Nesseby,
fomos brindados com mais pigargos e com a primeira mobelha-pequena e os primeiros
moleiros-rabilongos. Ás portas de Vadso, onde chegamos pelas cinco da tarde, mesmo em
frente ao porto, tínhamos eiders-comuns, eiders-reais e patos-rabilongos. Nada mau para
uma viagem apressada pelas margens do fiorde.

Birdwatching no porto de Vadso. Foto: DLeitão
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Chegados ao nosso destino, o hotel não causou assim grande impressão, mas a reserva
natural confinante, com os seus matos de salgueiros e a torre do dirigível, tinha um aspecto
“apetitoso”. Check-in feito, malas nos quartos e ala que se faz tarde para uma exploração do
local antes do jantar. Em pouco mais de uma hora a reserva de Vadso mostrou-nos o
primeiro falaropo-de-bico-fino e as primeiras petinhas-de-garganta-ruiva, a cantar.
Absolutamente genial. O jantar foi um delicioso bacalhau fresco, cozido com legumes e
regado com a cerveja mais local possível, produzida a 900km de distância. Enfim, isso era
perdoável, se não fosse o que veio a seguir. A constatação de que não havia sobremesa.
Como era possível, que povo bárbaro este, que não tem sobremesa num jantar de hotel?
Tratamos logo de garantir que não voltariam a repetir a graça e seguimos para a primeira
lista da excursão. Depois uns foram dormir e outros foram observar aves, uma coisa que se
pode fazer 24 horas por dia, nesta altura do ano.

Dia 2 – Segunda-feira dia 8 de Junho: Vadso, Ekkeroy e Vardo
O dia começou cedo, mas não relativamente ao nascer do Sol, uma vez que o astro rei
nascia à meia-noite e meia. O grupo estava com fome de aves, mas também de comida.
Deparámo-nos com um pequeno-almoço variado, com ovos, queijos, vários peixes fumados,
etc. O pão é que era um pouco fraquinho e os iogurtes contados. Depois da primeira
refeição do dia, tratámos de compor o nosso almoço, com os recursos da mesa do pequenoalmoço. Outra novidade nas excursões da SPEA. Foi interessante ver que todos vinham
equipados com as caixas e as ferramentas necessárias. As caixas de alumínio interligáveis
da Graça eram o topo de gama.
Depois do pequeno-almoço, todos se despacharam a sair e ninguém se acobardou com a
temperatura gélida e a brisa cortante. Pouco depois rolávamos na direcção de Ekkeroy, que
não fica longe de Vadso para Norte. Chegados à pequena aldeia piscatória deparámo-nos
com um espectáculo de centenas de gaivotas-tridáctilas e garajaus-do-árctico. Estes últimos
tinham ninhos no chão, por todo o lado, à beira da estrada e das casas. Nas traseiras da
aldeia há uma reserva natural costeira, onde existe uma fraga com uma colónia de gaivotas,
airos e galhetas. Fizemos o trilho da reserva e ao fim de alguns minutos estávamos em
frente do fiorde a ver airos-d’asa-branca e um bando de 12 eiders-de-steller. Foi a excitação
total. Depois continuamos o percurso até ao rochedo, onde havia um ninho de corvo, com
cinco pintos gordos, e centenas de ninhos de gaivota-tridáctila. Voltámos para os carros por
entre o vento gelado, flores do árctico e garajaus ruidosos. Já nos carros, o Anders
presenteou-nos com café quentinho, que trazia nos termos. Nunca pensei que o café
“norueguês” me fosse saber tão bem.

Grupo no rochedo de Ekkeroy. Foto: Nuno de Macedo
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Seguimos para Norte na direcção de Vardo, com paragens na beira da estrada, para gansocampestre e uma arena de combatentes, com machos de todas as cores. Meia hora depois
chegámos ás portas de Vardo, uma pequena cidade ilha, que comunica com o continente
por um túnel. Fomos primeiro explorar uma praia e uma ribeira onde costuma haver pilritode-temminck. E não falhámos, para além de dois temmincks em parada nupcial,
encontrámos pilrito-de-peito-preto, pilrito-pequeno e pilrito-escuro. Depois da “pilritada”
procurámos abrigo nuns velhos armazéns de apoio à pesca do bacalhau. O objectivo era
almoçar abrigados do vento, que era insuportavelmente forte e gelado. Durante o
piquenique, virados para os baixios de Vardo vimos muitos êiders-comuns, mergansosgrandes, mergansos-de-poupa, airos-d’asa-branca e as primeiras focas-cinzentas. Nada
mau, para um almoço al viento.
Estávamos enregelados e fomos à procura de abrigo e casa de banho em Vardo. Chegados
ao porto, uns foram ao WC e outros foram fotografar as colónias de gaivota-tridáctila nas
casas coloridas na beira do porto. Depois, devido ao forte vento que se fazia sentir, o
Anders resolveu cancelar a visita à zona de Hamningberg e voltámos na direcção de Vadso,
com paragens para passarada. A primeira paragem, num sapal na zona de Langbunes,
produziu seis cisnes-bravos, duas escrevedeiras-da-lapónia, um dos pássaros mais bonitos
da excursão, e um ostraceiro semi-albino. Numa segunda paragem, na aldeia de Skallelv, o
mar estava cheio de gaivotas-tridactilas, moleiros-pequenos e patos-rabilongos, e como
bónus o primeiro moleiro-do-árctico e umas vistas breves de foca-barbuda. Chegámos ao
hotel pelas 18:30h e ainda o Sol ia alto, como sempre. O jantar foi um opíparo guisado de
rena à moda da casa, que terminou com uma sobremesa de cloudberries e natas. Nada
mau para terminar o nosso primeiro dia inteiro no Árctico.

Dia 3 – Terça-feira, dia 9 de Junho: ilha de Hornoya e península de Hamningberg
A alvorada foi madrugadora, pois teríamos de apanhar um barco para a ilha de Hornoya. O
dia estava nublado, mas o ânimo era elevado. Partimos cedo para Norte, na direcção do
porto de Vardo. Pelo caminho fizemos uma pequena paragem para o primeiro lagopo-ruivo.
Chegados ao porto equipámo-nos para o frio, chuva e vento e saímos para um mar
literalmente coberto de aves. Menos de dez minutos depois estávamos a desembarcar na
ilha perfumada de guano e superlotada com gaivotas, alcídeos e similares. Os mais
abundantes eram as gaivotas-tridáctilas, os airos-comuns, as tordas-mergulheiras e as
galhetas. Depois tínhamos gaivotões-reais, airos-de-freio e espectaculares papagaios-domar, todos a criar. Foi uma subida longa até ao planalto, não porque fosse difícil, mas
porque as fotos eram muitas e muita era a admiração perante o corrupio incessante de
centenas de milhar de aves. No percurso vimos ainda ganso-bravo, ganso-marisco, êiderreal, petinha-maritima e chasco-cinzento.
Na hora do almoço, descemos para a beira-mar e piquenicámos com focas-cinzentas em
primeiro plano e fulmares e orcas a pescar ao largo. Um almoço inesquecível. Cerca das
13h regressámos a Vardo, onde fizemos uma pausa para café, WC e souvenirs. Depois da
paragem continuámos para Norte, para Hamningberg. Por uma estrada estreita, entre uma
encosta pedregosa e nevada e o mar de Barents. Primeiro fizemos uma paragem em
Persfjord, num pequeno estuário com uma praia grande, onde vimos pilrito-de-temminck,
gaivotão-branco e centenas de mergansos-grandes, mergansos-de-poupa, negrola e patorabilongo. Mais à frente, como bons portugueses, não conseguimos resistir ao apelo da
neve. Fomos fazer a foto de grupo em cima da dita cuja. Chegámos a Hamningberg, um
pequeno casario colorido no fim da estrada, no meio de uma natureza avassaladora, onde
parece que, para além dos ossos, também o tempo congelou. Não vimos aves especiais em
Hamningberg, mas foi um local extremamente remoto onde valeu a pena ir. Voltámos para
Vadso e pelo caminho vimos demoradamente duas mobelhas-pequenas.
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Fotografias na colónia de aves marinhas da ilha de Hornoya. Foto: DLeitão

Ao jantar tivemos uma pequena intransigência do hotel, que não deixou abrir a minha
garrafa de moscatel de Setúbal, que trazia para comemorar o dia inesquecível de convívio
com a natureza. Mas não nos deixámos abalar. Comemos depressa uma espécie de porco
doce e uma espécie de mousse de morango e fizemos uma das listas mais espectaculares
da excursão. Alguns foram ainda dar um passeio na reserva antes de ir dormir. Não
produziu nada de especial em termos de aves, mas produziu um grupo de golfinhos-defocinho-branco e duas lebres-do-árctico. Enfim, nada a dizer, para além de que foi um dia
inesquecível.

Dia 4 – Quarta-feira, dia 10 de Junho: interior de Varanger, entre Tana Bru e Batsfjord
Amanheceu um dia de sol glorioso e sem vento. O pequeno-almoço teve falhas, com
produtos a faltar, o que atrasou a preparação dos piqueniques e a nossa saída. Hoje
seguimos na direcção Sul até ao fundo do fiorde (Varangerbotn) e depois ao longo da
margem direita do rio Tana. Em Tana Bru seguimos um pouco mais ao longo do rio e depois
inflectimos para Norte e ao fim de duas horas estávamos a 500 metros de altitude, numa
paisagem alpina, com lagos gelados e muita neve. A primeira paragem na beira da estrada
para além da paisagem deslumbrante, produziu vários moleiros-rabilongos, pato-rabilongo e
escrevedeira-da-lapónia. A segunda paragem foi bem no centro da península, no
cruzamento para Kongsfjord e Batsfjord. Na margem dos lagos encontramos pilrito-detemminck e pilrito-de-peito-escuro em parada nupcial, um pisco-de-peito-azul e dois
negrelhos. Numa terceira paragem mais a norte, demos um passeio pela tundra, e os
momentos altos sucederam-se. Primeiro quatro moleiros-rabilongos, depois dois lagoposcinzentos, um dos quais pousou para nós numa rocha durante largos minutos, de seguida
várias cotovias-cornudas e por fim três borrelhos-ruivos em plumagem nupcial. Tudo isto
temperado com rocha e gelo, num espectáculo natural que contribuiu para a boa disposição
do grupo. Com o ratinho a roer, seguimos para Batsfjord, onde piquenicámos, num
promontório com vista para o lago, com mobelhas-pequenas e mais de 30 patos-d’olhodourado. Para adocicar a boca abrimos a garrafa do moscatel de Setúbal, que foi degustado
enquanto observámos aves á latitude 70º37’ Norte, o ponto mais setentrional em que
estivemos em toda a semana.

6

Excursão SPEA ao Nordeste da Noruega 2015

Observação de aves na tundra do interior de Varanger. Foto: Nuno de Macedo

Depois do almoço, fizemos uma paragem técnica em Batsfjord, para WC e chocolates, e
fizemo-nos novamente á estrada, na direcção oposta. Ainda na montanha, parámos numas
casinhas na margem do lago Nästejarvi, que provou ser um sítio repleto de aves
espectaculares. Vimos pintarroxo-de-queixo-preto e pintarroxo-boreal, maçarico-de-dorsomalhado e pisco-de-peito-azul, ambos muito perto e a cantar, moleiro-rabilongo pousado a
menos de 20 metros, e duas mobelhas-de-garganta-preta, que observámos o tempo que
quisemos. Estávamos de “barriguinha cheia” de passarada espectacular e seguimos para
mais duas horas de viagem. Chegámos ao hotel pelas oito horas, directos para um jantar de
almôndegas e uma sobremesa, que não era mais do que compota em tigela. Enfim, mais
uma vez o jantar não esteve ao nível do dia que tínhamos tido, e que dia. Um dos 10 de
Junho mais espectaculares da minha vida. Fizemos a lista e fomos descansar, que o dia
seguinte iria ser longo.

Dia 5 – Quinta-feira, dia 11 de Junho: Ferdesmyra e vale de Pasvik
Hoje saímos pelas 7:30h para uma viagem de mais de três horas para Sul, mais a sul do
que Kirkenes. Pelo caminho vimos os primeiros butios-calçados. A meio da viagem parámos
num parque de merendas com vista para o paul de Ferdesmyra. Entre esticar a pernas e a
habitual boa disposição contagiante da Cristina, conseguimos ver vários gansoscampestres, dois grous e três corujas-do-nabal. Seguimos viagem e parámos em Kirkenes,
para WC, chocolates e recuerdos. Depois seguimos novamente para Sul, com a paisagem a
mudar progressivamente para floresta boreal, tipo taiga, com muita água, musgos, vidoeiros
e abetos.
Chegámos a Svanvik (vale de Pasvik) pelas 11:30h e fizemos uma primeira paragem numa
zona mista de floresta e pastagens. Para além de vários tentilhões-monteses, fomos
brindados com a aparição de uma coruja-rabilonga. Infelizmente o bicho não foi muito
cooperante e não se deixou ver por muito tempo. Logo depois seguimos um pouco mais
para Sul, para a margem do lago Salmiyarvi. Aqui procurámos o merganso-pequeno. O
bicho mostrou-se, mas apenas uma fêmea e apenas ao Rúben e à Sofia. Depois fugiu e
ninguém mais o viu. Nem a ele, nem aos irmãos. Tivemos de nos contentar com alguns
olhos-dourados, uma gaivota-pequena duas felosas-dos-juncos a cantar. O local seguinte,
uma espécie de parque de merendas onde tomámos o nosso almoço, também não produziu
nada de especial, para além da paisagem deslumbrante.
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Depois de almoço tentámos novamente a floresta. Primeiro andámos ao longo de um
caminho e depois invertemos a marcha e embrenhámo-nos na taiga, em busca do gaiosiberiano. Andámos uns dez minutos no meio dos abetos e do musgo, parámos e
esperámos. Pouco tempo depois zás, dois gaios-siberianos apareceram, claramente para
averiguar o que aquele grupo de antropóides estava a fazer. Vieram ver e ficaram a mirarnos e a limpar a plumagem. Nós também ficámos deslumbrados a observar e a fotografar
aquelas aves espectaculares durante mais de 15 minutos. Quando todos estavam satisfeitos
regressámos na direcção da estrada. Todos não, faltava o Rúben. Assim que demos pela
falta dele, regressámos ao sítio, mas já não estavam, nem ele nem os gaios. Pouco depois
ouvimo-lo chamar e estava safo. Foi um pequeno frisson para apimentar o dia. Voltámos às
margens do Salmiyarvi, e fomos visitar uma torre de observação, com vista para o lago e
para a Rússia, ali na outra margem. Não vimos nada, nem aves, nem os súbditos do
Vladimir. Claramente o Anders estava a ficar sem opções, mas ainda fomos a outro sítio na
floresta, que deu em nada, para além do único cartaxo-nortenho da excursão. Cerca das
três e meia seguimos viagem para o hotel. A viagem foi longa, com coluna militar e tudo.
Pelo caminho vimos mais uma raposa e renas, muitas renas. Antes de Vadso ainda
parámos para melro-de-colar, mas o bicho não colaborou e deixou-se ver apenas de fugida.

Sitio do gaio-siberiano. Foto: DLeitão

Chegámos ao hotel já passava das oito e meia, o jantar foi fraquito, para não variar. Uns
hamburgers de peixe, com batatas quase cruas e uma sobremesa de gelado com peras em
calda. Enfim, a culinária não é o forte do VH Birdwatching Center. Fizemos a lista, que não
era longa, e fomos descansar.

Dia 6 – Sexta-feira, dia 12 de Junho: Planalto de Vadso e Nesseby
Hoje seria o nosso último dia inteiro na tundra. Levantámo-nos um pouco mais tarde e o dia
estava cinzento. Depois do pequeno-almoço saímos por estradas de terra batida em
direcção ao parque nacional nas traseiras de Vadso. Andámos a pé pela estepe gelada e
pelos pântanos durante toda a manhã, por entre salgueiros e muitas florinhas do árctico.
Mas para além da paisagem extremamente bela, em termos ornitológicos a manhã foi
relativamente pobre. A destacar apenas gansos-campestres, negrolas, um bútio-calçado e
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alguns moleiros-rabilongos, mas nada de novo. Pela hora de almoço fomos passear nos
bosques que rodeiam o parque de campismo de Vestre Jakobselv, em busca de pica-paus.
Mas nada de pica-paus e nada de aves florestais, para além de papa-moscas-comum e
ferreirinha. Estava um frio de rachar e resolvemos piquenicar abrigados nas instalações de
apoio ao camping.
Depois do almoço e do WC, fomos explorar a reserva natural na pequena península por
detrás da aldeia de Nesseby. Deixámos os carros estacionados junto à igreja, com o seu
campanário bicudo, e seguimos a pé, tentando ignorar o vento gelado do fiorde. Havia a
pataria do costume, uma pequena lagoa com dois ou três falaropos-de-bico-fino, um pilritopequeno, o único abibe da excursão e pouco mais. Junto á margem do fiorde, abrigados do
vento, para além das centenas de gaivotas-tridactilas, vimos a ave dia. Passaram por nós
dois e depois mais um moleiro-do-árctico, com as penas centrais da cauda em forma de
colher. O resto da tarde foi passado por ali a ver aves e a fotografar a paisagem, as casas e
os secadouros do bacalhau. Ainda vimos quatro maçaricos-reais, uma espécie que segundo
o Anders é cada vez mais rara na região.
Regressados ao hotel, esperava-nos um dos melhores jantares que tivemos, para
compensar um dia nada de especial. Nada mais, nada menos, do que um salmão selvagem
pescado no dia, acompanhado de legumes cozidos. Não é tão bom com as sardinhas
assadas do Santo António, mas serviu muito bem o seu propósito. Para a sobremesa,
tivemos “kvern” (um tipo de iogurte) com frutos vermelhos. Terminámos a noite com a lista,
discursos, e um agradecimento ao Anders pela semana inesquecível que tivemos. Fomos
fazer as malas e dormir.

A última ceia no Árctico. Foto: DLeitão

Dia 7 – Sábado, dia 13 de Junho: Vadso, Kirkenes-Oslo
Estava um dia de sol radioso e sem vento, o que tornou a partida mais difícil. Depois do
pequeno-almoço, carregámos os carros, dissemos adeus aos anfitriões e partimos na
direcção de Kirkenes. Pela estrada na margem do fiorde vimos os últimos pigargos e o
último bútio-calçado. Vimos também mais um grupo de golfinhos-de-focinho-branco, bem
perto e desta vez todos viram. Foi uma bela despedida do fiorde. A meio da viagem fizemos
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a já habitual paragem no parque de merendas do paul de Ferdesmyra, para esticar as
pernas e ver os últimos gansos-campestres, mobelhas-pequenas e corujas-do-nabal.
Chegámos ao aeroporto de Kirkenes pelas dez e meia. Foi dizer adeus ao Anders e seguir
para o check-in. O controle de bagagens foi mais demorado, mas à hora da partida estavam
todos no avião, que levantou sem atrasos, connosco de lágrima no canto do olho ao ver o
Árctico cada vez mais longe.
Cerca das duas horas da tarde estávamos de volta a Oslo. Levantámos as nossas
bagagens e despedimo-nos do Carlos e da Luiza, que seguiam viagem para Talin. Depois
formos para a estação dos comboios do aeroporto e apanhámos o expresso para o centro
da cidade. Às três e meia estávamos no hotel Astoria, que ficava a curta distância da
Estação Central de Oslo. A tarde foi passada mais ou menos em grupo a ver a vistas e
monumentos de Oslo. Uma cidade calma, agradável, cheia de turistas e que produziu mais
algumas aves para a lista, mas tudo espécies comuns. Ao jantar, que era livre, o grupo
separou-se. Mas todos passaram uma tarde agradável.

Dia 8 – Domingo, dia 14 de Junho: Oslo-Lisboa
O pequeno-almoço do hotel era bom e variado, e certamente permitiu alguma variação
relativamente à monotonia dos últimos dias. A manhã foi aproveitada para ver as últimas
vistas e comprar os últimos recuerdos. Em termos ornitológicos alguém viu bico-grossudo
num jardim da cidade. Ao meio-dia estávamos todos na Estação Central para apanhar o
expresso de volta para o aeroporto. O nosso avião saiu às três da tarde e cerca das seis
estávamos a aterrar em Lisboa. Um voo TAP sem atrasos nem overbookings, nada mau.
Seguiram-se as despedidas, desta que foi uma das mais espectaculares excursões
ornitológicas da SPEA e certamente a viagem de uma vida para alguns dos elementos do
grupo, incluído eu próprio.

Grupo SPEA 2015, da esquerda para a direita: Carlos Vilhena, Sofia Goulart, Graça Lima, Rúben Coelho,
Cristina Girão, Anders Maeland, Luiza Tavares, Carlos Tavares, Teresa Macedo, Nuno Macedo e Domingo
Leitão.
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Lista das aves (125 espécies):
Cisne-bravo
Ganso-campestre
Ganso-bravo
Ganso-marisco
Tadorna
Pato-real
Arrabio
Pato-colhereiro
Piadeira
Marrequinha
Negrelho
Negrinha
Êider-comum
Êider-real
Êider-de-steller
Negrola
Pato-rabilongo
Olho-dourado
Merganso-pequeno
Merganso-grande
Merganso-de-poupa
Lagopo-ruivo
Lagopo-cinzento
Mobelha-pequena
Mobelha-de-garganta-preta
Pombalete
Alcatraz-do-norte
Corvo-marinho
Galheta
Pigargo
Águia-sapeira
Bútio-calçado
Falcão-peregrino
Galeirão
Grou
Ostraceiro
Borrelho-grande-de-coleira
Borrelho-ruivo
Tarambola-dourada
Abibe
Pilrito-escuro
Rola-do-mar
Pilrito-de-peito-preto
Pilrito-das-praias
Pilrito-pequeño
Pilrito-de-temminck
Maçarico-de-dorso-malhado
Maçarico-das-rochas
Perna-vermelha
Perna-vermelha-escuro
Perna-verde
Fuselo
Maçarico-real
Maçarico-galego

Cygnus Cygnus
Anser fabalis
Anser anser
Branta leucopsis
Tadorna tadorna
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas clypeata
Anas penelope
Anas crecca
Aythya marila
Aythya fuligula
Somateria mollissima
Somateria spectabilis
Polysticta stelleri
Melanitta nigra
Clangula hyemalis
Buchephala clangula
Mergellus albellus
Mergus merganser
Mergus serrator
Lagopus lagopus
Lagopus mutus
Gavia stellata
Gavia arctica
Fulmarus glacialis
Morus bassanus
Phalacrocorax carbo
Phalacrocorax aristotelis
Haliaeetus albicilla
Circus aeruginosus
Buteo lagopus
Falco peregrinus
Fulica atra
Grus grus
Haematopus ostralegus
Charadrius hiaticula
Charadrius morinellus
Pluvialis apricaria
Vanellus vanellus
Calidris maritima
Arenaria interpres
Calidris alpina
Calidris alba
Calidris minuta
Calidris temminckii
Tringa glareola
Actitis hypoleucos
Tringa totanus
Tringa erythropus
Tringa nebularia
Limosa lapponica
Numenius arquata
Numenius phaeopus

Foto: DLeitão

Foto: DLeitão

Foto: DLeitão
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Narceja
Falaropo-de-bico-fino
Combatente
Alcaide
Moleiro-do-árctico
Moleiro-pequeno
Moleiro-rabilongo
Guincho
Famego
Gaivota-prateada
Gaivota-d’asa-escura
Gaivotão-real
Gaivota-pequena
Gaivota-tridáctila
Gaivotão-branco
Garajau-comum
Garajau-do-árctico
Papagaio-do-mar
Airo-d’asa-branca
Airo-comum
Airo-de-freio
Torda-mergulheira
Pombo-torcaz
Coruja-rabilonga
Coruja-do-nabal
Andorinhão
Pica-pau-preto
Laverca
Cotovia-cornuda
Andorinha-das-barreiras
Andorinha-das-chaminés
Andorinha-dos-beirais
Petinha-maritima
Petinha-dos-prados
Petinha-de-garganta-ruiva
Alvéola-branca
Ferreirinha
Pisco-de-peito-ruivo
Pisco-de-peito-azul
Rabirruivo-de-testa-branca
Chasco-cinzento
Cartaxo-nortenho
Tordo-ruivo
Tordo-zornal
Melro-comum
Melro-de-colar
Felosa-dos-juncos
Felosa-musical
Felosinha-comum
Taralhão-cinzento
Papa-moscas
Chapim-real
Chapim-azul
Trepadeira-azul
Pega
Gaio-siberiano

Gallinago gallinago
Phalaropus lobatus
Philamachus pugnax
Stercorarius skua
Stercorarius pomarinus
Stercorarius parasitticus
Stercorarius longicaudus
Larus ridibundus
Larus canus
Larus argentatus
Larus fuscus
Larus marinus
Larus minutus
Rissa tridactyla
Larus hyperboreus
Sterna hirundo
Sterna paradisae
Fratercula arctica
Cepphus grylle
Uria aalge
Uria lomvia
Alca torda
Columba palumbus
Surnia ulula
Asio flammeus
Apus apus
Dryocopus martius
Alauda arvensis
Eremophila alpestris
Riparia riparia
Hirundo rustica
Delichon urbicum
Anthus petrosus
Anthus pratensis
Anthus cervinus
Motacilla alba
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Luscinia svecica
Phoenicurus phoenicurus
Oenanthe oenanthe
Saxicola rubetra
Turdus iliacus
Turdus pilaris
Turdus merula
Turdus torquatus
Acrochephalus schoenobaenus
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus collybita
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Parus major
Cyanistes caeruleus
Sitta europaea
Pica pica
Perisoreus infaustus

Foto: DLeitão
Foto: DLeitão
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Gralha-de-nuca-cinzenta
Gralha-cinzenta
Corvo
Estorninho-malhado
Pardal
Pardal-montês
Tentilhão
Tentilhão-montês
Bico-grossudo
Pintarroxo-de-queixo-preto
Pintarroxo-boreal
Verdilhão
Lugre
Escrevedeira-amarela
Escrevedeira-da-lapónia

Corvus monedula
Corvus corone cornix
Corvus corax
Sturnus vulgaris
Passer domesticus
Passer montanus
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Coccothraustes coccothraustes
Carduelis flammea
Carduelis hornemanni
Chloris chloris
Carduelis spinus
Emberiza citrinella
Calcarius lapponicus

Foto: DLeitão

Lista dos mamíferos (9 espécies):
Lebre-do-árctico
Esquilo
Rato-toupeiro-do-árctico
Raposa
Foca-cinzenta
Foca-barbuda
Rena
Orca
Golfinho-de-focinho-branco

Lepus timidus
Sciurus europaeus
Microtus aeconomus
Vulpes vulpes
Halichoerus grypus
Erignathus barbatus
Rangifer tarantus
Orcinus orca
Lagenorhynchos albirostris

Foto: DLeitão

Contactos:
domingos.leitao@spea.pt
alexandra.lopes@spea.pt
www.spea.pt
FIM

Hamningberg, no extremo oriental da península de Varanger. Foto: DLeitão
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Tundra, no interior da península de Varanger. Foto: DLeitão

Taiga, no vale de Pasvik. Foto: DLeitão

Nesseby, na costa Sul da península de Varanger. Foto: DLeitão

Ópera de Oslo. Foto: DLeitão
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