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Reisschema
Dag 1 25 juni
Amsterdam Madeira
Op het onzalige tijdstip van 4:15 in de morgen spreken we af op Schiphol. We nemen een directe
Transavia vlucht naar Funchal, de hoofdstad van Madeira. Elk nadeel heb zijn voordeel, we zijn wel al
lekker vroeg op het eiland. De lokale agent brengt ons naar het prima hotel, en vervolgens hebben
we nog een hele middag voor de boeg. Eerst maar even lunchen in Funchal. De discussie gaat onder
andere over de lokale ondersoort van de Merel. Die is zwarter beweren sommigen van ons. Dat
wordt één van de running gags van de vakantie. Zie je die Meerkoet. Ik vind hem toch iets zwarter
dan onze eigen Meerkoet.
Na de lunch lopen we naar zee. Een hoge rots torent op uit het water met daarop een paartje adulte
Dougalls Sterns. Voor velen een lifer. Ook maken we kennis met de eerste Kanaries. Echte wilde
Kanaries wel te verstaan. Terug in het hotel blijkt vanaf onze balkons met uitzicht op zee dat de rots
ook gewoon te zien is. Scoop er op en ja hoor, Dougalls op de hotellijst. En dat iedere ochtend. Eind
van de middag maken we een uitstapje naar de noordoostpunt van Madeira. Hier is het veel droger
dan op de rest van het eiland. Geschikt biotoop voor onze eerste Berthelots Piepers. Lokale gids
Filipe vindt de Hoppen die we zien veel leuker, die zijn zeldzaam hier. Wij vinden de Hop ook een
mooie vogel, maar de Berthelots is wel nieuw, dus wij hebben daar iets meer aandacht voor. We
stoppen ook nog in een dorpje met een populatie Spaanse Mussen. Ze zijn snel gevonden, dit dorpje
is voor de soort de enige plek op Madeira, hoewel geïntroduceerd. s Avonds gaan we heerlijk uit
eten om de hoek, daarna maar naar bed, we beginnen toch langzaam te voelen dat we vanochtend
om 4:15 al op Schiphol stonden.

2

Madeira juni 2015

De droge noordoostpunt van het eiland, 25 juni 2015 (Henk Neerings)

Spaanse Mus, Caniçal, Madeira, 25 juni 2015 (Harry de Jong)

Uitzicht vanaf hotelbalkon. In zee de rots met Dougalls Stern (Henk Neerings)
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Dag 2 26 juni
Madeira Desertas eilanden
Pas iets na negenen schuiven we aan bij het ontbijt, vinden we stiekem niet erg, we hadden de slaap
nodig. Wel erg, de koffie die gemaakt leek met zwembadwater. Gelukkig zitten we mooi buiten in de
tuin en is het eten goed. Om tien uur worden we opgehaald voor een korte transfer naar de
jachthaven. Hier ligt een fraai motorzeilschip op ons te wachten om ons naar de Desertas Eilanden te
varen. Deze drie eilanden liggen ca. 40 km uit de kust van Madeira, zijn onbewoond en herbergen
heel veel zeevogels. Prima bestemming dus wat ons betreft. Gewapend met zonnebrandcrème,
petjes en optiek zeilen we de haven uit. We maken kennis met de eerste Kuhls Pijlstormvogels.
Groot, soepel glijdend over het wateroppervlak en majestueuze keilers bij hardere wind.
Al snel varen we tussen een groep dolfijnen. Eerst Tuimelaars, maar al snel haakt een grote groep
Snaveldolfijnen aan, blijkbaar een zeldzame soort. Ze zwemmen snel voor de boeg uit, geweldig om
te zien. Iets later zijn het weer Atlantische Gevlekte Dolfijnen, die zijn duidelijk kleiner. Een tijd lang
blijft Kuhls Pijlstormvogel de enige zeevogel, maar langzaam komen de eerste Bulwers Stormvogels
langs. De eersten worden met groot enthousiasme door ons begroet: BUUUUUULWEEERS .
Camera s ratelen, gevloek en getier om in de juiste positie te komen op een bewegende boot, met
een snel vliegende vogel. Heel typische beesten, dun lichaam, kleine kop, lange vleugels, heel donker,
met een lichte armbaan. Hoger keilend en sneller wendend dan de Kuhls. Verder op zee worden ze
steeds algemener. Ook vliegt éénmaal een Desertas Stormvogel langs, helaas erg ver weg, we
kunnen nog wel een verbetering gebruiken. Stoer is een grote Onechte Karetschildpad die we
midden op zee rustig peddelend tegenkomen. Het heeft wat melancholieks. Oud en langzaam en
helemaal alleen in die grote zee. En dan wordt je ook nog onecht genoemd ook.
Halverwege de middag komen we aan op de Desertas Eilanden, we meren aan op het grootste
eiland: Desertas Grande. Alle eilanden zijn voornamelijk steile rotsen. Waar we aanmeren is een klein
plateau, gevormd door vallende rotsblokken, onder een steile rotswand. Op dat kleine stukje land
zetten we de tenten op. Het wordt al snel duidelijk dat we dit stukje land delen met zeevogels. Onder
iedere steen zit wel een Kuhls Pijlstormvogel of een Bulwers Stormvogel te broeden. Je hoort
voornamelijk af en toe een roepje, maar enkelen broeden iets minder ver onder een steen en kun je
gewoon zien. Eind van de middag gaan we weer de zee op. We varen naar Bugio, het eiland waar
Desertas Stormvogel broedt. Halverwege de tocht roept Filipe: Blowhole!!! . Een walvis. Opwinding.
We varen er naar toe. Zien af en toe een vin en dan weer een tijdje niks. Totdat we tot op 10 meter
naast het beest varen. Ineens zwemt het zeker 15 meter lange dier op zijn zij. De grote zijvin flapt
omhoog. De staart, de baleinen en het oog zijn zichtbaar. Wat een mooie, bijna ontroerende
waarneming. Onze enige echte zeezoogdierenkenner Rudy weet het dan al. Een vinvis. Een
Brydevinvis. Bij Bugio gaan we chummen. Filipe en Luis gooien een blok ijs in zee bestaand uit
rottende vissenkoppen, pijlinktvis en olie. Daar komen normaal dan zeevogels op af. Vandaag hebben
ze niet heel veel zin. Er komt af en toe een Kuhls Pijlstormvogel kijken, maar dat is het wel. Echter, op
de weg er naar toe zijn we al meerdere Desertas Stormvogels tegen gekomen, dus klagen doen we
niet en de zonsondergang was werkelijk spectaculair. Tegen de schemer komen we aan bij onze baai.
We dineren op de boot met kippenpoten, tonijnsalade, bonen, aardappelen en rijst. Klaargemaakt
door de schoonmoeder van Luis. In het donker gaan we in een klein rubberbootje aan land. Darwin
op de Galapagos. Op land horen we de eerste Kuhls Pijlstormvogels thuis komen. We lopen een
rondje door de kolonie en horen een groot aantal Bulwers en Kuhls , heel bijzonder. Niet veel later
beginnen boven ons ook de Madeira Stormvogels te roepen, een heel kenmerkend geluid, en een
nieuwe soort voor iedereen. We slapen in een tent. We slapen snel in, want we zijn moe. Maar al
snel beginnen de drie zeevogelsoorten te zingen. Sommigen zitten tegen de tent aan of vliegen vlak
boven de tent. Vooral de Kuhls maken het bont. Om de 2-3 minuten een langgerekte combinatie van
kattengejank en gevild speenvarken. Daarom stonden die oordoppen op de inpaklijst! Tegen de
lucht steken constant langsvliegende zeevogels af, een unieke en waanzinnige beleving om hier te
overnachten.
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Onechte Karetschildpad, 26 juni 2015 (Sander Bot)

Kuhls Pijlstormvogel, Madeira, 26 juni 2015 (Edward van IJzendoorn)
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Brydevinvis, Madeira,26 juni 2015 (Ruddy Offereins)

Varen rond de Desertas, Bugio op de achtergrond, 26 juni 2015 (Edward van IJzendoorn)
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Dag 3 27 juni
Desertas eilanden - Madeira
Uiteraard zijn Kuhls, Bulwers en de Madeira Stormvogeltjes vertrokken voor het licht wordt. Wel
jammer van de laatste want wat hadden we daar graag een echte zichtwaarneming van gehad. Wat
rest zijn Berthelots Piepers en Kanaries. Eerstgenoemde is echt tam en komt gezellig mee op de
ontbijttafel zitten. We pakken onze spullen en worden naar het zeilschip verscheept. Daar wacht ons
een mooie verassing: een mannetje Monniksrob, van zo n 4 meter lang, hangt rond de boot en laat
zich langdurig mooi bekijken, een soort waar we al langdurig voor gescand hebben. De soort is kritiek
bedreigd, en de Desertas zijn een reservaat ervoor. We zeilen terug met een stevige wind. Best leuk
zo n stampende en rollende boot, als je maar je Primatour ingenomen hebt. Vogels kijken is niet
altijd even gemakkelijk. Gelukkig vliegen de Kuhls en Bulwers regelmatig vlak langs. Tot twee keer toe
zien we een Pterodroma langsvliegen, waarschijnlijk Desertas Stormvogel en worden we vermaakt
door vliegende vissen. Halverwege de middag komen we in Funchal aan. Iedereen is redelijk moe van
de reis dus de rest van de middag rusten we uit in het hotel. Na een diner in een nabijgelegen
restaurant worden we om 20:30 opgehaald voor een tocht naar de hoogste piek van Madeira. Hier
genieten we van een geweldig uitzicht met ondergaande zon boven de wolken en een roepende
kwartel. Als de zon onder is lopen we in een klein half uur naar ons doel van vanavond: een kolonie
Freira s. De omstandigheden zijn ideaal: onbewolkt en nagenoeg windstil. Zodoende is de eerste
roepende Freira niet te missen. Een spookachtige roep die enigszins aan Bosuil doet denken schalt
door de bergen. Geweldig om te horen, en dank zij het maanschijnsel zien we regelmatig witte
schimmen langs de kam scheren, vaak in stelletjes van twee. Men zegt het vrouwtje voorop met een
lagere roep en het mannetje er achteraan met een hogere roep. Na een uurtje luisteren en genieten
lopen we terug en rijden we naar het hotel waar we rond 1:00 in de nacht aankomen.

Monniksrob, Desertas Eilanden, 27 juni 2015 (Harry de Jong)
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Kanarie, Desertas Grande, 26 juni 2015 (Sander Bot)

Berthelots Pieper, Desertas Grande, 27 juni 2015 (Sander Bot)
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Dag 4 28 juni
Madeira
Beetje uitslapen mag wel na de late terugkomst van afgelopen nacht. Rond negenen worden we
opgepikt door Filipe en rijden we naar een plek langs de kust die goed is voor Sint Helenafazantje,
een klein fraai Afrikaans vinkje die hier een geïntroduceerde populatie heeft. We krijgen ze kort te
zien en voegen terloops Meerkoet, Waterhoen en Blauwe Reiger toe aan de lijst. Drie soorten die
niet de moeite waard lijken, maar op dit eiland is iedere soort er één, je scoort hier echt niet zomaar
twintig soorten op een dag. Volgende stop is een droge vlakte met bosjes en grassen. Hier vinden we
eenvoudig Brilgrasmus, maar voegen ook Kneu, Buizerd en Rode Patrijs (geïntroduceerd) toe aan de
lijst. Na een lunch op de picknicktafel nabij en een koffie in het dorp om de hoek rijden we verder
naar de noordkant van het eiland. Hier is het duidelijk minder bevolkt en vanuit de busjes hebben we
veelvuldig schitterend uitzicht op de oceaan. Eerste stop levert voor de enkeling een Trocazduif op en
we horen Madeiragoudhaan. Dat moet beter natuurlijk. De Vink, ondersoort Maderensis met
bleekroze keel en buik, vrij oog en groene rug, krijgen we hier echter wel goed te zien. De Vink moet
toch vroeg of laat gesplit worden, Maderensis is echt heel anders dan de Vink bij ons thuis. Laatste
stop is in een schitterende vallei met laurierbos. Trocazduif vliegt opvallend algemeen over de vallei
heen en weer. Op straffe van een stijve nek kunnen we het staartpatroon en de lichte nek en het
overigens donkere voorkomen prima vaststellen, maar ze aan de grond in de scoop krijgen wil nog
niet lukken. Madeiragoudhaan wordt ook gevonden, en laat zich fraai bewonderen. Ook de
vlinderaars komen aan hun trekken met Madeiracleopatra en Madeira Bont Zandoogje. Tijd om terug
te gaan naar het hotel, maar niet voor we stoppen bij de hoogste klif van Europa, 600m stijl naar
beneden, te zien vanaf een platform met glazen bodem, niet voor mensen met hoogtevrees! De klif
levert een fraai uitzicht op Funchal en de oceaan op.

Brilgrasmus, Madeira, 28 juni 2015 (Gert-Jan Swaving)
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Madeira, 28 juni 2015 (Jeroen Bes)

Laurierbos, Madeira, 28 juni 2015 (Edward van IJzendoorn)
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Dag 5 29 juni
Madeira
Om acht uur worden we bij het hotel opgehaald. We rijden direct de bergen in om een wandeling te
maken in laurierbos. In het bos blijkt Madeiragoudhaan algemeen, we komen verschillende groepjes
tegen. Na een korte wandeling komen we aan op een uitzichtpunt over een vallei vol met laurierbos.
Idee is om te wachten tot we Trocazduiven onder ons langs zien vliegen en als ze geland zijn ze in de
telescoop te zetten. Ze vliegen met regelmaat langs, so far so good, maar verdwijnen vervolgens stuk
voor stuk in of achter de boom, maar in ieder geval niet in zicht. Na een klein uurtje geloven we het
wel en accepteren we dat we het met vluchtwaarnemingen zullen moeten doen. De vinken alhier
eten broodkruimels uit je hand. De rest van de ochtend brengen we in het laurierbos door. We
kunnen hier geen nieuwe soorten meer zien maar genieten van bos, planten, vlinders, fotografie en
zon. Begin van de middag komen we weer bij het hotel terug en lunchen uitgebreid bij de buren.
Kleine pauze, en dan staan we om 17:30 fris en fruitig in de jachthaven voor een zeetrip. Dit keer
nemen we de zodiac in plaats van het zeilschip. Voordeel van de zodiac is dat we wendbaarder zijn
en dichter op het water zitten, wat de fotografen onder ons weer leuk vinden. Onder dit keer zowaar
een bewolkte hemel verlaten we de jachthaven. Al snel krijgen we groepen Kuhls Pijlstormvogel
langs de boot. Iets verder op zee opvallend veel Bulwers Stormvogels. Laatstgenoemde zijn erg snel
en wendbaar, Kuhls is juist veel relaxter en vliegt soms ogenschijnlijk nonchalant laag over de boot.
Tot twee keer toe zien we een vliegende vis. De laatste vliegt heel lang boven water, op een gegeven
moment valt dat ook een Kuhls Pijlstormvogel op die de achtervolging inzet. Spannend. Iedereen
houdt de adem in. Net een metertje voor het moment de Kuhls er is duikt de vis onder. Door de
relatief harde wind willen zeezoogdieren niet echt lukken, die laten zich met een vlakke zee veel
makkelijker vinden. In de avond genieten we van een driegangendiner met lokaal gevangen en dus
vers bereide vis.

Naar beneden staren voor een langsvliegende Trocazduif, Madeira, 29 juni 2015 (Henk Neerings)
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Vink, ondersoort Maderensis, Madeira, 29 juni 2015 (Rudy Offereins)

Madeiragoudhaan, Madeira, 28 juni 2015 (Gert-Jan Swaving)
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Dag 6 30 juni
Madeira Amsterdam
Omdat de terugvlucht pas in de middag vertrekt hebben we een ochtend vrij. De groep is er niet naar
om die ochtend souvenir-shoppend in Funchal door te brengen, dus we regelen een zodiacje om nog
een keer te genieten van de zeevogels en zeezoogdieren. Dit keer weinig wind, dus zeezoogdieren
willen prima lukken. We komen van drie soorten dolfijnen groepen tegen die vrolijk met ons
meezwemmen: Gewone Dolfijn, Atlantische Gevlekte Dolfijn en Tuimelaar. Twee maal treffen we een
Onechte Karetschildpad. Zeevogels gaat zoals we inmiddels gewend zijn: eerst de Kuhls
Pijlstormvogels, daarna de Bulwers Stormvogels. We azen eigenlijk op een Desertas Stormvogel;
hoewel we er al een paar op de zeiltocht hebben gezien waren de waarnemingen kort. Ergens
halverwege de tocht wordt er Deserta Petrel geschreeuwd, en ja hoor, daar komt er een aan.
Camera s in de aanslag en ratelen maar. De vogel maakt een paar rondjes rond de zodiac, prachtig!
De gok van een snavel staat prima op de foto, dit is een Desertastormvogel. Niet veel later krijgen we
een tweede vogel langs. Luis de schipper heeft er zin in en weet de vogel zeker vijf minuten te
achtervolgen. Tijdens deze minuten komt de vogel regelmatig vlak over of langs de zodiac gevlogen,
een van de, zo niet hét hoogtepunt van de reis. Het verveelt gelukkig nooit, een kwartier later komt
er weer een langs. Volledig tevreden varen we terug naar de haven. Na een lunch in een restaurant
in de haven worden we naar de luchthaven gebracht. TAP vliegt ons via Lissabon precies op tijd naar
Amsterdam waar we nog voor middernacht aankomen, waarmee deze trip tot een einde komt.

Tuimelaar, Madeira, 30 juni 2015 (Ruddy Offereins)
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Samenvattend kunnen we melden dat de eerste BirdingBreaks trip naar Madeira een daverend
succes is. Twee dagen op een zeilboot naar de Desertas heen en weer varen is echt uniek, net als het
slapen in de zeevogelkolonie. De dagen er om heen is een heerlijke combi van op het land de
endemische vogels zien en tochten op zee voor zeevogels en zeezoogdieren. Hoogtepunten op een
rijtje, in chronologische volgorde: Dougalls Stern, Kuhls Pijlstormvogel, Berthelots Pieper,
Snaveldolfijn, Bulwers Stormvogel, Desertas Stormvogel, Onechte Karetschildpad, Brydevinvis,
Madeirastormvogeltje, Monniksrob, Brilgrasmus, Madeiragoudhaan en Trocazduif. In 2016 gaan we
deze nu-al-klassieker zeker weer aanbieden!

Sander Bot (reisbegeleider) en Albert van der Hem, juni 2015
Foto voorkant: Desertas Stormvogel, Madeira, 30 juni 2015 (Gert-Jan Swaving)

Desertas Stormvogel, Madeira, 30 juni 2015 (Sander Bot)
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Bulwers Stormvogels, Madeira, 30 juni 2015 (Edward van IJzendoorn)

Kuhls Pijlstormvogel, Madeira, 30 juni 2015 (Harry de Jong)
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