Madera – atlantyckie wyzwanie
Termin: 25.06. – 01.07.2012
Uczestnicy: Jacek Betleja, Stanisław Czyż, Adam Dybich i Irek Woźniak.
Cel: Napatrzeć się na ptaki rurkonose. Poczuć smak oceanicznej, ptasiarskiej przygody.
Zaliczyć najrzadszego i bardzo tajemniczego ptaka lęgowego w Zachodniej Palearktyce –
petrela maderskiego i przy okazji dopisać do swojej życiowej listy maderskie endemity.
Maderę traktujemy jako wstęp do naszych dalszych, ptasiarskich wypraw na wyspy
oceaniczne.
Przelot: korzystaliśmy z przelotu portugalskimi liniami lotniczymi TAP Warszawa – Funchal –
Warszawa z przesiadką w Lizbonie. Bilety kupowane przez esky.pl. Łączna cena wszystkich
przelotów na osobę to 1436,60 PLN.
Organizacja pobytu na miejscu: Z pomocą portalu booking.com zarezerwowaliśmy noclegi
w Residence Villa Camacha w Funchal. Obiekt położony wysoko, choć w sumie niezbyt daleko
od centrum i portu, z widokiem na ocean. Pokoje przestronne, miła i uczynna obsługa. W
cenę wliczone śniadanie (codziennie niestety ten sam zestaw). Z perspektywy czasu i
doświadczenia wydaje się jednak, że można było szukać czegoś bezpośrednio przy wybrzeżu
(niekoniecznie w Funchal), choć z drugiej strony trudno będzie znaleźć podobny hotel w
takim standardzie i w takiej cenie. Koszt jednego noclegu na osobę wyniósł 12,5 €.
Również poprzez internet nawiązaliśmy kontakt z biurem Madeira Wind Birds,
specjalizującym się w organizowaniu obserwacji ptaków morskich. Catarina Fagundes z
Madeira Wind Birds zaproponowała nam (chociaż nie wszystkie rekomendowała) następujące
wycieczki na obserwacje ptaków morskich, na które przystaliśmy i jak się okazało później był
to dobry wybór.
1. całodzienna wyprawa na wyspy Desertas "Desertas cruise" organizowana przez biuro
Bonita da Madeira. Statek wypływa z portu Quinta do Lorde koło Canical o godz. 10:00.
Cena: 55 €/os.
2. dwugodzinny "Bird, dolphin & whale watching trip" – organizowany przez Madeira Wind
Birds. Start z portu Quinta do Lorde o godz. 17.00. Cena:40 €/os.
3. całodzienna wyprawa na wyspę Porto Santo z wykorzystaniem rejsowego promu Porto
Santo Line. Bilet 1 klasy to wydatek 85 €, jest droższy od normalnego o około 11 € ale
jego zakup ma same zalety. Jedynie z tego pokładu jest wygodny widok przed dziobem i
na obie burty. Mniej ludzi kręci się po pokładzie i można swobodnie oddać się
obserwowaniu ptaków morskich, a poza tym w cenę jest wliczony posiłek na zasadzie
szwedzkiego stołu. Płynie się około 2,5 godziny w jedną stronę. Prom wypływa z Funchal
o 8:00, a z Porto Santo o 19:00.
4. nocna wyprawa na petrela maderskiego "Zino's Night Expedition" – organizator Madeira
Wind Birds. Start godzina 21:00. Cena: 50 €/os. Trzeba ubrać się ciepło i mieć obuwie
turystyczne.
Na te wycieczki musieliśmy wpłacić zaliczki do Madeira Wind Birds przez system PayPal.

Pozostały czas na obserwowanie ptaków zaplanowaliśmy samodzielnie, wykorzystując
informacje zawarte w trip raportach, stronę internetową Birding Madeira no i w końcu
skromne doświadczenie jednego z nas (SC) wyniesione z pobytu na tej wyspie w sierpniu
2010 roku. Aby sprawnie i niezależnie poruszać się po Maderze najlepiej wypożyczyć
samochód. Tak też uczyniliśmy. Wynajęcie za pośrednictwem hotelu (od firmy
futurorent.com) odbyło się niemal błyskawicznie i z absolutnie minimalnymi formalnościami –
wystarczył jeden podpis. Opel Corsa na 4 dni kosztował nas 141 €; do tego 59 € za paliwo na
którym zrobiliśmy około 350 km.
25.06. 2012
Na Maderze lądujemy po godz. 15 (czasu lokalnego). Z lotniska autobusem linii ekspresowej
(za 5 €) dostajemy się do centrum Funchal. Z pewnymi problemami wreszcie lokalizujemy
nasz hotel, obieramy właściwy kierunek i po mozolnej "wspinaczce" docieramy do celu
wykończeni podejściem i temperaturą. Po zakwaterowaniu i krótkim relaksie późnym
popołudniem wyruszamy do portu w Funchal. Po drodze w rejonie kompleksu hotelowo–
rozrywkowego Pestana Resort widzimy pierwsze kosy, kanarki i lokalne kapturki z
podgatunku o oryginalnej nazwie heineken, a nad nami "śmigają" jerzyki jednobarwne.
Pokonujemy jeszcze kilkaset metrów w dół i docieramy do portu. Na nabrzeżu siedzi sobie
kilkaset mew romańskich z podgatunku atlantis. Ptaki noszą różne szaty więc mamy
wspaniałą okazję do porównań i nauki. Ptaki dorosłe mają bardzo ciemny płaszcz i bardzo
dużo czerni na lotkach pierwszorzędowych. Jak zwykle każda mewa wygląda inaczej. Każdej
mewie "dziwnej" czyli innej od wyglądu standardowego tego podgatunku robimy zdjęcia.
Warunki są bardzo dobre, mewy nie płoszą się, może dlatego, że oddziela nas ogrodzenie z
siatki, możemy je obserwować z kilku metrów. Jesteśmy trochę rozczarowani, że nie ma wśród
nich osobników zaobrączkowanych. W porcie obecne też są rybitwy rzeczne, niestety tylko
rzeczne, chociaż po cichu liczyliśmy na spotkanie z rybitwą różową. Ale może jeszcze się uda.
26.06. 2012
Dzisiaj pierwsza z wycieczek na ocean. Co prawda wycieczka ta nie była tak bardzo
rekomendowana przez Madeira Wind Birds (wiadomo inna firma) to okazał się to rejs
najbardziej obfitujący w różnorakie atrakcje. Ale po kolei. Ruszyliśmy do portu w Quinta da
Lorde autobusem z Funchal. Okazało się jednak, że kierowca wysadził nas "odrobinkę"
wcześniej w samym Canical. Po opuszczeniu autobusu słyszymy ptasi jazgot z korony palmy.
Okazuje się, że w koronie gnieżdżą się
wróble śródziemnomorskie. Ta
"odrobinka" jak się okazało to kilka
kilometrów od docelowej mariny. Nie
pozostaje nic innego jako rozpocząć
szybki marsz bo czas do wypłynięcia w
ocean zbliżał się. Kiedy tak sobie
tuptaliśmy z coraz większą obawą o
punktualne dotarcie na miejsce,
poratowała nas druga polska ekipa, która
z północnego wybrzeża Madery,
przyjechała wynajętym samochodem na

Wypatrywanie ptaków na oceanie jest lekkie i przyjemne, choć niełatwe.

ten sam rejs (Michał Skóra z rodziną i Zbyszek Wasiński). Okrętujemy się jako pierwsi i
zajmujemy dogodne miejsca do obserwacji. Okazuje się, że chyba tylko nasza polska grupa
jest zainteresowana ptakami.
Zaraz po opuszczeniu portu pojawiają się pierwsze ptaki. Oczywiście są to burzyki
żółtodziobe. Mamy też okazję widzieć też pierwsze delfiny butlonose. Kapitan kieruje łódź w
ich stronę. Niespodziewanie przelatuje petrel maderski albo wyspowy, którego nie wszyscy
widzą bo nie dotarliśmy się jeszcze do
wspólnych oceanicznych obserwacji.
Udaje się zrobić zdjęcia dokumentacyjne do
dalszej analizy choć nie będzie to zadanie
łatwe. W takiej pozycji jednak oznaczenie
gatunku jest niemożliwe, choć pozostaje
alternatywa Zino’s/Desertas Petrel czyli
petrel maderski/skromny.

Pierwszy petrel nie pokazał wszystkich cech.
Przelatują też pierwsze tajfunniki cienkodziobe. Z ich oznaczeniem nie ma najmniejszego
problemu. Gatunek ten będzie nam towarzyszył przez cały rejs, chociaż jest zdecydowanie
mniej częsty niż burzyk żółtodzioby. Mijamy też kolejny gatunek delfinów. W naszej grupie
znowu poruszenie bo przelatuje następny petrel, też uwieczniony na fotografii. Łódź często
wpada w oceaniczny rozkołys i czujemy się jak na karuzeli, ale jakoś obywa się bez
widocznych objawów choroby morskiej. W końcu docieramy do zatoki przy wyspie Desertas
Grande, gdzie łódź kotwiczy a uczestnicy wycieczki mogą rozkoszować się kąpielą w
lazurowej wodzie. Po obfitym i smacznym obiedzie, a w szczególności deserze w postaci
pudingu z marakui, pakujemy się grupami na ponton który podwozi nas na kamienisty brzeg
wyspy Desertas Grande. Schodzimy na ląd i tam zwiedzamy terenową stację Parku
Narodowego Desertas, a załoga statku oprowadza nas po najbliższej okolicy, czyli wokół tego
jedynego budynku. Do naszej grupy z zaciekawieniem przylatują świergotki kanaryjskie i
mamy okazję zaliczyć ten endemiczny, wyspowy gatunek z odległości 3 metrów. W budynku
są pamiątki z parku narodowego, mała wystawa i trochę literatury. Udaje nam się dostać
publikację z zestawieniem
gatunków ptaków morskich
gniazdujących na wyspach
oraz z wynikami liczeń
ptaków na okolicznych
wodach. W zatoce kręcą się
też rybitwy rzeczne. Późnym
popołudniem wyruszamy w
drogę powrotną. Skały klifów
wysp w zachodzącym słońcu
mienią się wieloma barwami.

Delfiny podpływają blisko do
statku.

Widzimy dwukrotnie przelatujące petrele. Trafiamy też na polującą grupę delfinów, którym
towarzyszy grupa burzyków żółtodziobych. Próbujemy wypatrywać nawałników maderskich,
które wiadomo nam, że bywają obserwowane podczas takich rejsów, niestety bezskutecznie.

Połączone siły polskich ptasiarzy po powrocie z rejsu na wyspy Desertas.
Po dotarciu do Funchal zahaczamy o port gdzie celebrujemy udaną wycieczkę obfitą kolacją
w samej marinie. Oczywiście cały czas jesteśmy czujni na nowe obserwacje. No i w końcu coś
się dzieje. Na wodzie ląduje.....samiec krzyżówki. Jest to jedyna nasza obserwacja tego
gatunku na Maderze. Nie sądziliśmy, że ten gatunek sprawi nam tyle radości.
27.06. 2012
Mamy samochód i jesteśmy niezależni. Wyruszamy na wschodnią część wyspy. Pierwszy
przystanek to Machico. Tutaj w korycie rzeki o tej samej nazwie trzymają się astryldy faliste,
gatunek introdukowany na Maderze. Udaje nam się wypatrzeć niewielkie stadko tych
"maluchów". W tym miejscu mamy też pliszki górskie z podgatunku schmitzi, kilka kokoszek
wodnych, w tym rodzinka z wyrośniętymi młodymi. Następnie zajeżdżamy do portu w
Canical. Może tutaj spotkamy rybitwę różową ? Niestety poza kilkoma rybitwami rzecznymi
nie ma innych. Pędzimy dalej. Zatrzymujemy się na jałowych obszarach Punta da Sao
Laurenco. Obserwujemy liczne tutaj świergotki kanaryjskie. Adamowi i Jackowi udaje się
zaliczyć grupki kuropatw czerwonych zrywające się do lotu. Intensywnie poszukujemy wróbla
skalnego, który ma tutaj podobno przebywać, jednak bez sukcesu. Na jednym z parkingów

przy punkcie widokowym mamy ponowne, bardzo bliskie spotkanie ze świergotkiem
kanaryjskim, którego daje się obserwować z jednego metra.

W poszukiwaniu astrylda
falistego.

Przed godziną 17
meldujemy się w marinie
Quinta da Lorde aby odbyć
zaplanowany dwugodzinny
rejs "Oceanodromą" –
pontonem oceanicznym z
dopiętymi 2 potężnymi
silnikami. Za sterami Catrina
Fagundes. Trzeba przyznać,
że prowadziła ponton bardzo pewnie, a Hugo Romano wypatrywał ptaków i delfinów.
Podczas rejsu poza opatrzonymi już burzykami żółtodziobymi, kilkunastoma tajfunnikami
trafia się gratka – pierwszy burzyk północny. Ptak niestety oddala się od nas i nie ma szans na
zdjęcie. Z innych faunistycznych okazów obserwujemy żółwia Caretta carretta oraz stado
rodzinne dużych waleni z rodzaju Mesoplodon z oznaczeniem których kłopoty mają również
nasi przewodnicy. Rejs nie trwa długo ale daje możliwości zrobienia zdjęć burzykom z innej
perspektywy oraz z niedużej odległości. W marinie przez kilkadziesiąt minut próbujemy
znaleźć wróbla skalnego, który miał tu podobno wcześniej gniazdo. Znowu pudło. Wracamy
do naszego hotelu. Wieczorem udajemy się w rejon klifu Ponta do Garajau z
monumentalnym pomnikiem Chrystusa. W trip raportach miejsce to pojawia się jako
lęgowisko nawałnika maderskiego. Około 22 zaczynają docierać do nas dziwne odgłosy
chrapania, stękania, jęczenia. Próbujemy coś wypatrzeć. Okazuje się jednak, że to wracające
do gniazd burzyki żółtodziobe. Nawałnika nie słyszymy. Jak się później dowiadujemy od
Catariny można tam usłyszeć zaledwie jednego nawałnika maderskiego i to nie za każdym
razem.
28.06. 2012
Podjeżdżamy do portu w Funchal przed 8:00. Jak zawsze w takich miejscach kłopot ze
znalezieniem miejsca do zaparkowania samochodu, bo przy okrętowaniu na prom zebrał się
już tłum ludzi. Parkujemy przy ulicy jak inni, pomimo zakazu. Z pokładu promu widzimy, że
praktycznie na zakazie został tylko nasz samochód, inni odjechali bo poprzywozili pasażerów
na prom. No ciekawe czym to się zakończy. Ale co tu się martwić, przed nami ponad 2
godziny płynięcia przez ocean i szanse na nowe gatunki ptaków. Pogoda nie jest zbyt
sprzyjająca, bardzo silny wiatr, mocno zachmurzone niebo i czasami nawet trochę kropi. Ale
znajdujemy zaciszne miejsce po jednej stronie pokładu osłonięte od deszczu i wiatru. Do tego
są wygodne drewniane fotele i stoliki, na których można postawić kawę z ekspresu. Wiadomo
1 klasa. Mijamy grupy burzyków żółtodziobych, trafiają się też tajfunniki cienkodziobe. Jest
też pierwszy petrel, który przelatuje dość blisko burty promu i robimy mu zdjęcia trzymając
spust ciągłego wyzwalania migawki dopóki się nie oddalił.

Po minięciu wysepki Ilheu de Baixo ou da Cal, stanowiącej część archipelagu Porto Santo,
pogoda zmienia się diametralnie. Wiatr cichnie bo główna wyspa nas osłania i robi się
upalnie. Mamy wydruk „Self–guided birdwatching trip to Porto Santo” z internetu, w którym
dokładnie opisane są ciekawe ptasie miejsca na tej małej wyspie. Po opuszczeniu promu,
wędrujemy początkowo wzdłuż pięknej, długiej piaszczystej plaży (czego na Maderze się nie
uświadczy) a później mocno pod górę do Tanque Pond (to jedno z 4 głównych ptasich miejsc
na Porto Santo). Mijamy po drodze pustułki, sierpówki i pozostałe znane nam już z Madery
gatunki wróblowe . Wdrapujemy się na wał zbiornika i....okazuje się, ze wody nie ma, po dnie
spaceruje stadko 20 kokoszek wodnych a wzdłuż strugi wody rozstawiły się 3 czaple siwe.
Nad nami, bardzo blisko, przelatują jerzyki. Robimy zdjęcia bo wydaje nam się, że oprócz
jerzyków jednobarwnych są też jerzyki blade. Później jednak zweryfikujemy nasze początkowe
oceny bo wszystkie ptaki na zdjęciach okazały się jerzykami jednobarwnymi. Schodzimy w dół
do Vila Baleira. Upał staje się nie do zniesienia. Jemy lunch w lokalnej knajpce i wędrujemy w
okolicę mola. Palmy na skwerze przy molo dają dużo cienia. Wykorzystujemy to i rozkładamy
się na odpoczynek. Dwugodzinna drzemka i jesteśmy gotowi do dalszego ornitologicznego
podbijania wyspy.

Pod palmami na Porto Santo.
Czas nas goni, bo prom nie będzie czekał. Postanawiamy wziąć taksówkę i objechać kolejne
dwa ptasie miejsca a następnie wrócić nią na przystań promową. Kierowca taxi, miły starszy
Pan o imieniu Antonio, dobrze znający angielski (co nie jest tak oczywiste tutaj), wiezie nas na
pole golfowe, przy okazji opowiada to i owo o Porto Santo. Dowiadujemy się m.in. że

pierwsze lotnisko było na Porto Santo, a nie na Maderze, że na Porto Santo nie padało od
kwietnia (ale zeszłego roku!) itd. Pole golfowe przy tej suszy okazuje się być prawdziwą oazą
(przed polem golfowym jest jeszcze jedno ptasie miejsce – Lombo pond, ale całkowicie
wyschnięty). Spotykamy tu łyski, krzyżówki i mandarynki z młodymi. Nad wodą polują jerzyki
jednobarwne. Widzimy też dudki, nawet grupę 6 ptaków, setkę mew romańskich no i
największa niespodziankę – pojedynczą dorosłą rybitwę białowąsą.

Obserwowanie
ptaków na polu
golfowym.

Na niebie pokazują się 2 myszołowy, a z ziemi zrywają się kuropatwy czerwone. Trzeba
wracać. W drodze powrotnej pogoda na oceanie była zdecydowanie lepsza, skład gatunkowy
ptaków prawie ten sam łącznie z jednym petrelem, ale już pod koniec rejsu pojawia się
niespodzianka ... burzyk północny. W niesamowitym świetle odbijającym się od tafli oceanu
robimy "artystyczne" zdjęcia burzykom żółtodziobym. W porcie nasza Corsa stała tak jak ją
zaparkowaliśmy i na szczęście obyło się bez mandatu :–).
29.06. 2012
Dzisiaj robimy objazd Madery. Chcemy "zaliczyć" wszystkie (raptem 3) typowe gatunki
leśnych endemitów (ziębę też tak traktujemy), a także odwiedzić naszych kolegów w hotelu w
Ponta Delgada. Startujemy wcześnie rano i drogą nr 103 ciągniemy na jedynce, ostro pod
górę, załadowaną czterema facetami i sprzętem Corsę. Mijamy sławne wzgórze Monte (na
zwiedzanie nie ma czasu). Wjeżdżamy w "maderski" las z eukaliptusami. Zatrzymujemy się
"przywabieni" typowym śpiewem zięby w rejonie stacji botanicznej. Krótki spacer i mamy
zaliczoną pierwszą ziębę podgatunku maderensis oraz stuprocentowego endemita – zniczka
maderskiego. Pokazuje się też w ładnym słońcu myszołów podgatunku harterti. Jedziemy
dalej. Mijamy drogę odbijającą na Pico de Areiro (tam pojedziemy na Zino's Night
Expedition), a następnie docieramy w rejon Ribeiro Frio. Tutaj krótki postój. Pamiętam (S.C) to
miejsce z poprzedniego pobytu. Na pewno są tutaj do zobaczenia i zięba i zniczek. Zięba
pojawia się przy stolikach na parkingu, jest mało płochliwa, pewnie nauczyła się korzystać z
tego co pozostawią turyści. Pięknie pozuje do zdjęć. Ma zadziwiający głos wabiący, zupełnie
inny niż nasza zięba, pomimo że śpiew mają całkiem podobny. Pozostaje tylko czekać jak
fachowcy od taksonomii zdecydują się uznać ją za osobny gatunek. Po chwili jest też i zniczek
maderski. Następnie docieramy do doliny Faja da Nogueira. Tutaj powinniśmy zobaczyć

gołębia maderskiego. Nasze małe autko dzielnie pokonuje pełną wybojów drogę. W końcu
postanawiamy zostawić samochód i dalej iść pieszo. Po chwili Irek jako pierwszy zauważa
pojedynczego gołębia. Idąc dalej widzimy jeszcze 2 kolejne, w tym jeden siedzący wysoko na
drzewie na stromym
zboczu, daje się dłużej
obserwować (również w
locie).

Dolina Faja da Nogueira
raczej przypomina dżunglę
południowej Ameryki niż
środowisko w zachodniej
Palearktyce.

Kiedy wracamy kolejny
okaz spłoszył się z drogi i
usiadł w miarę blisko co
pozwoliło zrobić mu
dokumentacyjne zdjęcie.
Dolina robi niesamowite wrażenie, jakbyśmy wędrowali gdzieś w lesie deszczowym w
Ameryce Południowej. Po południu docieramy do Ponta Delgada. Michał pokazuje nam
miejsca na obszarze hotelu skąd prowadzą ze Zbyszkiem seawatching. Rozstawiamy sprzęt.
Ocean jest wyjątkowo spokojny, ale niestety ptaków praktycznie zero. Jedziemy dalej.
Docieramy do Sao Vincente. Tutaj nasi koledzy widzieli rybitwę różową. Niestety my nie
mamy takiego szczęścia. Owszem rybitwy są, ale rzeczne. No cóż wracamy do Funchal bo
trzeba przygotować się do nocnej eskapady.
Bez wątpienia dla nas wszystkich gatunek ten miał być tym ptakiem, którego trzeba
koniecznie zobaczyć podczas pobytu na Maderze. Najrzadszy gatunek zachodniej Palearktyki,
o wyjątkowej historii uznania za wymarłego w połowie XX wieku, ponownego odkrycia przez
Paula Alexandra Zino i walki o jego ocalenie w ostatnich latach. Poza tym ptak oceaniczny
gniazdujący wysoko w górach, powyżej 1600 m npm, to już samo w sobie jest wyjątkowe. Tak
się złożyło, że tuż przed wyjazdem o tym gatunku poczytaliśmy w artykule Antka
Marczewskiego w "Ptakach Polski" i jeszcze bardziej nakręciliśmy się na spotkanie z tym
ptakiem. Ze wstępnych zapowiedzi przez organizatorów nocnej wyprawy nie mamy pewności
czy zobaczymy chociaż sylwetki latających ptaków. Pewne mają być tylko głosy przylatujących
do gniazd petreli pod osłoną nocnych ciemności. Po godzinie 21 pod nasz hotel podjeżdża
mikrobus, którym kieruje Hugo Romano. Są już nasi koledzy Michał Skóra, Zbyszek Wasiński i
poznany wcześniej na rejsie pontonem ptasiarz (chyba Anglik). Po niecałej godzinie jazdy
docieramy na parking pod Pico de Areiro. Stąd szlakiem przez grań wędrujemy kilkanaście
minut w miejsce gdzie gniazduje około 80 par petrela maderskiego. Niesamowita sceneria.
Skaliste wierzchołki, urwiska skalne i kotłujące się w nich chmury, a to wszystko w poświacie
księżyca. W ciszy siadamy na grani. Pozostaje czekać aż ptaki pojawią się przy swoich
gniazdach, gdzieś w szczelinach skalnych. Czy uda się je zobaczyć? Silny wiatr wzbudza
dodatkowe obawy czy w ogóle da się je usłyszeć? W końcu przed godziną 23 słychać

pierwsze "zawodzenia" petreli. Według dawnych wierzeń wydawane przez nie odgłosy miały
być utożsamiane z zawodzeniem zmarłych sióstr zakonnych, które uciekających przed
piratami w XVI wieku schroniły się w dolinie Curral da Serra. Głosy te w niektórych
momentach przypominają odzywające się puszczyki. Odgłosy nasilały się z każdą upływającą
minutą, udaje nam się dostrzec poszczególne ptaki, które śmigają nad urwiskiem w świetle
księżyca. Fantastyczny widok! Uświadamiamy sobie, że obserwujemy niewątpliwie najrzadsze i
najbardziej niesamowite ptaki jakie dotąd widzieliśmy gdziekolwiek w Europie. Choć nie
mamy zdjęć ani filmu to wrażenia z tej wycieczki pozostaną zapisane w naszych głowach jako
jedno z najbardziej ekscytujących ptasiarskich doznań.
30.06.2012
Wcześnie rano wyruszamy do Porto Moniz. Z relacji wyczytanych w trip raportach i na stronie
internetowej Birding Madeira to miejsce jest najlepsze do obserwacji ptaków oceanicznych.
Docieramy na parking przy basenach w Porto Moniz około godziny 8 rano. W miasteczku
jeszcze cisza. Bez trudu znajdujemy wolne
miejsce na jednym z niewielu darmowych
parkingów w centrum kurortu przy
nieczynnym hotelu reklamowanym jako
świetna lokalizacja do seawatchingu z
balkonów pokoi hotelowych. Wchodzimy
na teren basenów jeszcze za darmo
(czynne od 9.00, wstęp: 1,50 €).

Dwa w jednym seawatching i kąpiel w
oceanicznych basenach.

Zaraz za bramkami pod zadaszeniem
znajduje się duży taras z ławkami skąd rozpościera się szeroki widok na ocean. Rano niebo
jest zachmurzone, wieje wiatr a my jesteśmy w pełni osłonięci i wygodnie rozpoczynamy
obserwacje. Zza skalistej wysepki Mole wylatują burzyki żółtodziobe. Przez kilka godzin
przedpołudniowych obserwacji przeleciało ich ponad 200. Czekamy na coś specjalnego i
wreszcie są pojedyncze burzyki północne, na które możemy się wreszcie napatrzeć. Przelatują
nisko nad falami i czasami znikają za nimi. Wyższe umiejscowienie punktu obserwacji byłoby
może lepsze ale i tak jesteśmy zadowoleni. W przeciwną stronę z zachodu na wschód i dużo
bliżej przelatują rybitwy. Niestety tylko znane nam dobrze rybitwy rzeczne. Widzimy też
pojedyncze tajfunniki cienkodziobe. Po południu wypogadza się, robi się gorąco i na baseny
ściąga coraz więcej osób. Przechodzą nam przed lunetami, co chwilę zadają natrętne pytania
– co obserwujemy. Postanawiamy zjeść obiad w barze przy basenach. Przy stoliku jesteśmy
gotowi na podjęcie wyzwania gdyby się coś specjalnego pojawiło, ale przelot ustaje.
Usatysfakcjonowani z seawatchingu w takim świetnym miejscu około godziny 16 udajemy się
w drogę powrotną do Funchal. Wybieramy drogę przez płaskowyż Paul da Serra. Droga
bardzo malownicza, pokazująca inne krajobrazy Madery. Ptaków nie napotykamy zbyt wiele
ale na jednym z postojów słyszymy odzywającą się przepiórkę. Po drodze spotykamy też
naszych kolegów Michała i Zbyszka z rodzinami. Krótka pogawędka i jedziemy dalej. Pogoda

zaczyna się psuć. Zatrzymujemy się jeszcze na przełęczy Encumenada, skąd jednocześnie
widać ocean z obu stron wyspy. Na koniec dnia jeszcze tradycyjna wizyta w porcie w Funchal i
obserwacja mew połączona z sesją fotograficzną co ciekawiej wyglądających osobników. No
cóż, pora kończyć obserwacje. Dostajemy od kolegów smsa o ciekawej siewce, ale nie
decydujemy się jechać z powrotem na druga stronę wyspy. Wracamy do hotelu, pakujemy się.
Jutro wcześnie rano rozpoczynamy powrót do Polski.
W trakcie powrotu, na lotniskach i w samolocie zaczynamy pisać to podsumowanie. Najlepiej
gdy się nie odkłada tworzenia relacji z podróży bo po powrocie jest jeszcze mniej czasu na
pisanie.
Podsumowanie:
Jesteśmy zadowoleni z wyjazdu. Był krótki, owocny, choć lista widzianych gatunków jest
krótka. Napatrzyliśmy się na ptaki rurkonose, najbardziej na burzyka żółtodziobego, który był
zawsze liczny nad oceanem wokół Madery. Udało nam się zobaczyć sylwetki latających petreli
maderskich nad kolonią lęgową wysoko w górach, usłyszeć ich niesamowite głosy, a nawet
dokonać rozpoznania tego gatunku na oceanie. Pozostałe endemity także będą ozdobą na
liście życiowej każdego z nas.
Lista zaobserwowanych gatunków:
krzyżowka Anas platyrhynchos – 26.06. – 1 samiec w porcie w Funchal (JB, IW); 28.06. – na
zbiornikach pola golfowego na Porto Santo łącznie około 20 – 30 os.
mandarynka Aix sponsa – 28.06. – pole golfowe na Porto Santo łącznie około 20 os. w tym
młode.
petrel maderski Pterodroma madeira – 29.06. – łącznie kilkanaście os. widzianych w poświacie
księżyca. Jednego osobnika oznaczyliśmy na podstawie zdjęć zrobionych podczas rejsu
(28.06.) do Porto Santo.

petrel skromny Pterodroma desertas – 26.06 – jeden osobnik rozpoznany jako należący do
tego gatunku na zdjęciach zrobionych podczas rejsu na wyspy Desertas.

petrel maderski Pterodroma madeira / petrel skromny Pterodroma desertas – Nieoznaczone
do gatunku petrele widzieliśmy 26.06 – łącznie 4–5 os. w trakcie rejsu na Desertas; 28.06. – 2
os. w trakcie rejsu promem na Porto Santo.
tajfunnik cienkodzioby Bulweria bulwerii – 29.06 – łącznie 20–30 os.w trakcie rejsu na
Desertas; 28.06 – łącznie do 20 os. w trakcie płynięcia promem na i z Porto Santo; 27.06. – w
trakcie 2 godzinnego rejsu "Oceanodromą" łącznie do 10 os.; 30.06 – Porto Moniz – łącznie
do 5 os.

burzyk północny Puffinus puffinus – 27.06. – w trakcie rejsu "Oceanodromą" 1 os; 28.06. w
trakcie powrotu z Porto Santo – 1 os; 30.06. – Porto Moniz – łącznie ok. 15 os.
burzyk żółtodzioby – Calonectris diomedea borealis – powszechnie i licznie spotykany
podczas wszystkich rejsów i obserwacji nad oceanem, np. w trakcie rejsu na Desertas łącznie
ponad 300 os., w trakcie obserwacji z brzegu w Porto Moniz – łącznie powyżej 200 os.

czapla siwa Ardea cinerea – 28.06. – 3 os. Tanque Pond na Porto Santo

krogulec Accipiter nisus – 29.06. – 1 os. na punkcie widokowym koło Sao Jorge (AD, IW)
myszołów Buteo buteo harterti – 28.06. – 2 os. w rejonie pola golfowego na Porto Santo;
29.06 – 1 os. przy stacji botanicznej przy drodze 103; 30.06 – 1 os. w rejonie Encumeada (JB).
pustułka Falco tinnunculus canariensis – widziana w wielu miejscach, także w Funchal. Częsta
na Porto Santo.

kuropatwa czerwona Alectoris rufa – 27.06 – 3 os. – w rejonie Rochinha na Ponta de Sao
Laurenco (JB, AD); 28.06. – 3 os. – na polu golfowym na Porto Santo (AD, IW).
przepiórka Coturnix coturnix – 30.06. – głos słyszany z drogi nr 110 na płaskowyżu Paul da
Serra w rejonie skrzyżowania z drogą nr 209.
kokoszka Gallinula chloropus – 27.06. – koryto rzeki w Machico łącznie 4 os.; 28.06. – Tanaque
Pond – 20 os. na dnie wyschniętego zbiornika.
łyska Fulica atra – 28.06. – ok. 20 os. na polu golfowym na Porto Santo.
mewa żółtonoga Larus fuscus graellsii – 25.06 i 26.06 – 1 os.; 30.06. – 2 os. (w tym 1 z
uszkodzonym skrzydłem) – port w Funchal.
mewa romańska Larus michahellis atlantis – w okresie naszego pobytu licznie w Porcie w
Funchal (łącznie do 1000 os. w różnym wieku), poza tym widywane w miejscach lęgowych w
rejonie wysp Chao (Desertas), de Cevada (Sao Laurenco); również przelatujące osobniki
obserwowane pojedynczo wewnątrz wyspy;

na Porto Santo –
kilkanaście os. w
porcie oraz ok. 100
os. na polu
golfowym.
Pojedynczo lub w
niewielkich
grupach w każdym
miejscu na
wybrzeżu.

rybitwa rzeczna Sterna hirundo – 30.06. – Porto Moniz – łącznie 50 os. podczas seawatchingu;
poza tym podczas całego pobytu w marinach (Sao Vincente, Machico, Canical) obserwowano
rodziny karmiące lotne już młode.

rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida – 28.06. – 1 ad. pole golfowe na Porto Santo (JB, AD,
IW)
gołąb maderski Columba trocaz – 29.06 – 4 os. w dolinie koło Faja da Nogueira w tym 2
obserwowane długo w dobrych warunkach choć z daleka.

jerzyk jednobarwny Apus unicolor – spotykany we wszystkich odwiedzanych przez nas
rejonach Madery; także na Porto Santo.

dudek Upupa epops – 28.06 – Porto Santo – 1 os. w rejonie głównego budynku na polu
golfowym oraz grupa 6 os. w głębi pola golfowego w pobliżu oczek wodnych.
świergotek kanaryjski Anthus berthelotii madeirensis – częsty na suchych obszarach Ponta de
Sao Laurenco, niektóre osobniki w rejonach parkingów zupełnie niepłochliwe. Jedna para na
wyspie Deserta Grande przy budynku parku narodowego.

pliszka górska Motacilla cinerea schmitzi – 27.06. – ujście rzeki Machico w Machico 6 os.;
dalsze 2 os. w górze rzeki; 29.06. – 1 os. przy ujściu rzeki w Sao Vincente; 27.06. – kilka os. w
porcie w Canical.

rudzik Erithacus rubecula – spotykany przez nas jedynie wewnątrz Madery, pojedyncze ptaki
słyszane.
kos Turdus merula cabrerae – spotykany wszędzie; również na Porto Santo.
kapturka Sylvia atricapilla heineken – rozpowszechniona na całym obszarze Madery i Porto
Santo.

zniczek maderski Regulus madeirensis – rozpowszechniony wewnątrz Madery w
zadrzewieniach (nie tylko w drzewostanach iglastych); obserwowany również nisko; reaguje
na stymulację
głosową gatunków
pokrewnych.

wróbel śródziemnomorski Passer hispaniolensis –
widywany w miasteczkach Machico i Canical.
Gnieździ się w koronach palm w niszach
tworzonych przez nasady liści. Spotykany też na
Porto Santo.

zięba Fringilla coelebs maderensis – częsta w zadrzewieniach wnętrza Madery.

kanarek Serinus canaria – rozpowszechniony na całym obszarze Madery zarówno w
siedliskach zadrzewionych jak i na obszarach otwartych np. na Ponta de Sao Laurenco; równie
częsty na Porto Santo.

szczygieł Carduelis carduelis parva – spotykany w wielu miejscach zarówno na Maderze jak i
na Porto Santo.

astryld falisty Estrilda astrild – 27.06. – kilka os. wśród
roślinności w korycie rzeki Machico.

