
MiratecArt organiseert het eerste Kunst en Birdwatching festival op de Azoren. Dit festival vindt plaats in Lajes 
do Pico tussen 6 en 12 november 2017. Zoals verwacht, heeft Espaço Talassa de organisatie vervoegd om deel 
te nemen aan dit evenement.  
 
Vogelobservatie op de Azoren neemt zijn eerste stappen. Bijvoorbeeld op São Miguel met de Azoreaanse 
goudvink (Pyrrhula murina), op Graciosa het Monteiro stormvogeltje en op Corvo alle  
Pico heeft ook een groot potentieel, vooral vanwege de getijdenplassen en de kustvegetatie voor de zeemuur 
van Lajes do Pico. Dit gebied staat bekend om zijn water- en kustvogels evenals reigers, waardoor het de 
toplocatie is op Pico voor vogelobservatie...en je kan ze zelfs bekijken vanuit het raam van je hotelkamer. 
 
November kan een goede maand zijn voor vogelspotten op de Azoren, zowel in het binnenland als op zee. Het 
is moeilijk te voorspellen wat je zal zien maar de Amerikaanse oeverloper (Actitis macularia), de grijze 
strandloper (Calidris pusilla), de Amerikaanse bontbekplevier (Charadrius semipalmatus), de kleine 
geelpootruiter (Tringa flavipes) en de groenpootruiter (Tringa nebularia) worden zo goed als elke herfst 
waargenomen. 
 
Enkele realistische voorbeelden zijn de grote zilverreiger (Ardea alba), de Amerikaanse blauwe reiger (Ardea 
herodias), lepelaars (Platalea sp), de grote geelpootruiter (Tringa melanoleuca), de Alaska strandloper (Calidris 
mauri), de blonde ruiter (Tryngites subruficollis) maar ook de bandijsvogel (Megaceryle alcyon) en de 
geelkruinkwak (Nyctanassa violacea) kunnen worden gespot. 
 
In de bergen is er een goede kans om bosruiters (Tringa sp.) en snippen (Gallinago sp.) te zien. Niet alleen de 
gewone snip maar ook de veelgezochte Amerikaanse watersnip (Gallinago delicata).  
Eenden zoals de Euraziatische smient (Anas penelope) en de Amerikaanse smient, de wintertaling (Anas 
crecca) en de Amerikaanse wintertaling (Anas carolinensis). De pijlstaartvogel (Anas acuta) en de slobeend 
(anas clypeata) maar ook duikeenden zoals de kuifeend (Aythya fuligula), de ringsnaveleend (Aythya collaris), 
de kleine topper (Aythya affinis) en de gewone topper (Aythya marila). 
 
Zonder de endemische soorten te vergeten met speciale aandacht voor de goudhaan (Regulus regulus). 
 
Daarnaast wordt er ook aandacht geschonken aan de boeiende biodiversiteit van het eiland zoals het enige 
endemische zoogdier van de archipel, de Azorenvleermuis (Nyctalus azoreum). 
Het is weinig waarschijnlijk Pico te bezoeken zonder gefascineerd te geraken door het walvissen- en 
dolfijnenspotten, maar ook ander zeefauna zoals de zeeschildpad en de haaien...  
In november kan men nog altijd de volgende soorten waarnemen: de gewone dolfijn (Delphinus delphis), de 
Atlantische vlekdolfijn (Stenella frontalis), de tuimelaar (Tursiops truncatus), de gramper (Grampus griseus) 
maar ook de symbolische potvis (Physeter macrocephalus) ...en andere. 
 
De tochten op zee worden afgewisseld met observaties op de drie belangrijkste locaties voor vogelspotten: de 
getijdenpoelen en de kustvegetatie, de zoetwaterlagunes op het plateau en Ponta da Ilha. 
 
Aan het eind van de dag worden er presentaties gegeven (Powerpoint) en discussies gevoerd over thema's 
zoals:  
- Vogels van de Azoren (met de Nederlander Gergrand Michielsen)  
- Het eiland Pico: een klein stukje geschiedenis, aardrijkskunde, nederzetting,.. een originele habitat (Sónia 
Manso)  
- De Azoren en de Noord-Atlantische walvisachtigen (Susana Simião)  
- Gedurende de week, wordt er ook deelgenomen aan de regionale campagne "SOS Cagarro" (welke eindigt op 
15 november). Om mee te doen, verzamelen we Cory's Shearwaters (Kuhls pijlstormvogels) die verloren of 
gedesoriënteerd zijn door de nachtelijke verlichting die dan de volgende morgen worden vrijgelaten bij de kust. 
 
MiratecArt organiseert, in Lajes, verschillende schilderij- en fototentoonstellingen alsook filmsessies (vlakbij het 
hotel). 
 
Espaço Talassa neemt deel aan educatieve activiteiten met lokale kinderen van de basisschool van Lajes met de 
bedoeling hen bewust te maken van het belang en de waarde van het eiland als unieke habitat op de Azoren. 
Dit beperkt zich echter niet tot de kinderen.	


