Januari
Het regenseizoen begint. Zowel water- als luchttemperaturen stijgen. Het blijft warm t/m juni.
De landvogels beginnen met nestelen.
De zeeleguanen op Isla Española verkleuren om indruk te maken op toekomstige paartjes.
De groene zeeschildpadden beginnen met het leggen van eieren te leggen op het strand.
De landleguanen op Isla Isabela beginnen met paren.
•

Dit is een perfecte periode om te snorkelen; het water is helder en heeft een aangename
temperatuur.

Februari
Het zeewater bereikt de warmste temperatuur van het jaar, ongeveer 25ºC. (dit duurt t/m april)
Op Floreana beginnen de flamingo´s met nestelen. De Bahama pijlstaart eenden laten zich zien.
Het broedseizoen van de Nazca gemaskerde boobies loopt ten einde. De zeeleguanen nestelen zich
op het Isla Santa Cruz. De pinguïns die veel op Bartolome vertoeven, trekken naar gebieden waar het
water koeler is. Piek van het broedseizoen van de Galapagos duif. De gemaskerde jan-van-genten
zijn aan het einde van hun broedseizoen gekomen op Isla Española.
•

Een goede periode om te snorkelen met helder water en aangename watertemperaturen.

Maart
Het regenseizoen bereikt zijn piek. Dit betekenen geen druilerige dagen, maar tropische regenbuien
gepaard met intense zon en een thermometer die de 30 graden haalt.
Zeeleguanen nestelen op Isla Fernandina. De albatrossen beginnen op Isla Española te verschijnen.
Er zijn veel pinguins te vinden rondom Isla Isabela.
•

Een goede periode om te snorkelen met helder water en aangename watertemperaturen.

April
Het regenseizoen is afgelopen. De eilanden blijven nog een tijd heel groen.
Massale aankomst van de Galapagos albatrossen op Española. Ze maken elkaar uitgebreid het hof:
een indrukwekkend optreden!
Het broedseizoen van de reuzeschildpadden loopt ten einde. Het broedseizoen van de groene
schildpadden begint. De eieren van de landleguanen komen uit op Isabela.
•

Een goede periode om te snorkelen met helder water en aangename watertemperaturen.

Mei
De temperaturen zijn aangenaam rond de 25 graden, het landschap is nog steeds mooi groen na de
regenperiode. De herfst begint daar de Palo Santo bomen hun bladeren verliezen.
De blauwvoetgenten op North Seymour beginnen met de paringsrituelen. De zeeschildpadden op
Gardner Bay, Punta Cormorant en Puerto Egas zijn nog aan het broeden. Vrijwel alle eieren van de
zeeleguanen op Santa Cruz komen uit. De albatrossen op Isla Española beginnen met broeden. De
Galapagosstormvogels beginnen hun eerste broedperiode.
•

Aangename temperaturen van lucht en water.

Juni
De start van het Garua seizoen, dit is het koudere en mistige seizoen op de Galapagos. De winden
gaan waaien vanuit het Zuidwesten en de stromingen worden sterker. De temperaturen liggen rond de
20-25 graden.
De reuzenschildpadden migreren van Santa Cruz na naar de lager gelegen delen van de archipel op
zoek naar geschikte broedplaatsen. Op North Seymour zijn de fregatvogels met de opgeblazen rode
keelzakken te zien. Zuidelijke migranten zijn begonnen aan hun trek naar het noorden; de Galapagos
is een tussenstop. Hieronder bevinden zich bultrugwalvissen en dolfijnen. Aan de westelijke kust van
Isabela zijn deze het best te spotten.
Juli
Garua seizoen duurt voort. Watertemperaturen niet hoger dan 21 graden.
Zeevogels, met name de blauwvoetgenten, zijn aan het broeden op Isabela. Dit is een goede maand
om deze vogels te zien aangezien ze eieren leggen en broeden. Lavahagedissen beginnen met hun
paringsrituelen. Aan de westelijke kust van Isabela zijn de walvissen en de dolfijnen het best te
spotten. een perfecte tijd
Augustus
De Garua duurt voort, de temperaturen blijven aangenaam rond de 20 graden. De watertemperatuur
daalt tot ca. 18 graden.
Op de Islas Santiago en Española beginnen de Galapagos haviken met paren. De gemaskerde Nazca
boobies en de zwaluwstaartmeeuwen nestelen op Genovesa. De reuzenschildpadden keren terug
naar de hooglanden van Santa Cruz. De zeeleeuwen zogen hun jongen op de westelijke en centrale
eilanden. De migrerende kustvogels arriveren en blijven op de archipel tot volgend jaar maart.
September
Deze maand is de piek van het “koude’ Garua seizoen met temperaturen die nog steeds niet onder
een kleine 20 graden komen.
De frisse temperaturen motiveren de pinguïns om zeer actief te zijn en laten zich graag zien op
Bartolome. Zowel de wandelaars op het vasteland als de snorkelaars worden verrast. Ook de
zeeleeuwen vinden de lagere temperaturen aangenaam. Vrouwtjes hebben de oestrus face bereikt en
de mannetjes beginnen dan ook al met blaffen en vechten om de aandacht. Op de centrale eilanden
worden deze activiteiten waargenomen.
Oktober
De Garua duurt voort, maar neemt af. Vooral het westelijke vulkanen hangen nog in de mist. De
zonsopgangen zijn bijzonder mooi.
De lava reigers beginnen te nestelen. Dit duurt voort t/m maart het volgende jaar. De Galapagos
pelsrobben beginnen hun paartijd. De blauwvoetgenten zijn op Española en Isabela met hun kuikens
te bewonderen. De reuzenschildpadden leggen nog steeds eieren.

November
Overgang naar het nieuwe seizoen brengt zonnige dagen met zich mee. De zee wordt weer kalm, de
passaatwinden nemen af en het zicht is goed.
De zoogperiode van de zeeleeuwen gaat door. De zeeleeuwpups zijn nieuwsgierig en spelen graag
met de snorkelaars. Op het oostelijk deel van de archipel zijn de zeeleeuwen seksueel actief. Het
broedseizoen van de bruine noddies gaat van start en er zijn verschillende kwallen te vinden op de
stranden van alle eilanden.
•

Water is steeds helderder en dat is goed voor snorkelaars. De temperaturen van het water zijn
nog wel aan de frisse kant.

December
De luchttemperaturen stijgen weer naar een aangename 25 graden, er is weinig wind. De
watertemperatuur is nog koel, maar het zicht is goed om te snorkelen. Het regenseizoen begint
langzaam weer.
De eieren van de reuzenschildpadden komen uit. Het broedseizoen duurt tot april. Groene
zeeschildpadden tonen paargedrag. De eerste albatrosjongen vliegen uit. De eerste rode keelzakken
van de Fregatvogels worden weer zichtbaar op Genovesa.
•

Water is steeds helderder en dat is goed voor snorkelaars. De temperaturen van het water zijn
nog wel aan de frisse kant.

