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Reisschema
Dag 1 – 10 juli
Amsterdam – Lima
Na een lange vlucht arriveerden we net na middernacht in Lima, Peru vanwaar we een transfer
hadden naar ons hotel in Lima. Het zou een korte nacht worden want de volgende ochtend werden we
om 7.00h al verwacht bij de jachthaven in Callao.
Dag 2 – 11 juli
Kustvogels bij Lima en pelagic
Door de drukte in Lima liepen we wat vertraging op zodat we pas rond 7.40h aankwamen bij de
jachthaven waar Gunnar ons opwachtte. Vervolgens was het snel alles inladen en met 2 x 100 pk de
zee op. In de haven zaten meteen al Inca Sterns, Neotropic Cormorants en Belchers Meeuwen. De
eerste stop was bij de eilanden voor de kust waar we werden getrakteerd op een spektakel van
duizenden zeevogels. We voeren dicht langs de eilanden en zagen ondermeer Peruvian Boobies,
Humboldt Penguins, Guanay en Red-legged Cormorants, Blackish en American Oystercatchers en
Surf Cinclodes.

Red-legged Cormorant, LS
Daarna was het volle vaart de zee op om in diepere en voedselrijke wateren te komen. Onderweg
vlogen grote groepen Grauwe Pijlstormvogels langs en het duurde niet lang voordat we de eerste
Elliots (White-vented) en Wilsons (Fuegan) Storm-Petrels zagen. Een groep Dusky Dolphins zwom
vlak langs de boot en even later zagen we Chilean Skua, White-chinned Petrel, Markham’s StormPetrel en Cape Petrel. Bij c 25 mijl uit de kust begonnen we met ‘chummen’, het overboord zetten van
welriekend visafval. Dat leverde meteen een heel aantal stormvogeltjes op, naast de bekende twee
vlogen er ook enkele Wedge-Rumped Storm-Petrels rond de boot. Omdat het iets minder ging waaien
probeerden we wat verder de zee op te gaan voor de echte pelagische soorten. Bij ca 28 zeemijl uit
de kust gingen we opnieuw chummen en dit was een buitengewoon goede locatie! Uit alle
windrichtingen kwamen stormvogeltjes en binnen de kortste keren was de boot omgeven met Elliots
(White-vented), Wilsons (Fuegan) en Wedge-Rumped Storm-Petrels. De specialiteiten dienden zich
wat later aan in de vorm van Markham’s (5) en de schitterende Ringed (4) Storm-Petrel.

Ringed Storm-Petrel voor de kust van Peru, LS

Waved Albatros voor de kust van Peru, LS
Even later was het helemaal raak met een prachtige Waved Albatros die zich tegoed deed aan de
visresten. En alles vaak binnen 15 meter van de boot! Toen er in de verte nog een Salvins Albatros
langs kwam vliegen was ons onze dag volmaakt, wat een prachtige pelagic. Op de terugweg voeren
we nog langs de eilanden met de zeeleeuwen, echt spectaculair veel! In de haven zat een prachtige
groep Surfbirds en we sloten de dag af bij Arenilla, een leuk slikgebiedje wat dicht bij de haven ligt.

Hier hadden we in volgorde van talrijkheid Andean Gull (meest talrijk), Kelp Meeuw, Grey Gull,
Belchers Gull, Grijskopmeeuw en Franklin’s Meeuw (10). Verder hier nog Killdeer, Snowy Egret, Kwak
en Long-tailed Mockingbird. Een heerlijk avondeten in een leuk restaurant bij het hotel was een mooie
afsluiting van de dag.
Dag 3 – 12 juli
Santa Eulalia
We vertrokken vroeg (rond 5.00 uur) om op tijd in de hoger gelegen vogelgebieden te zijn (en om op
tijd uit Lima te zijn…). In het droge deel van de westelijke Andes zochten we naar de vele endemen en
de eerste stop leverde een fraaie Black-necked Woodpecker op. Bij het ontbijt, wat heerlijk buiten
werd genuttigd , werden we verwelkomd door een Peruvian Pygmy Owl. Andere soorten bij t ontbijt
waren Southern Beardless Tyrannulet, Bare-faced Ground/Dove, Cinereous Conebill en Yellow-billed
Tit-Tyrant. We reden de hele dag over onverharde wegen met adembenemende uitzichten over de
vallei. Bij een volgende stop zagen we Peruvian Sheartail, Purple-collared Woodstar en Greenish
Yellowfinch maar de gehoopte Thick-billed Miner werd alleen gehoord. Naarmate we hoger kwamen
veranderde de soortensamenstelling. Onderweg zagen we een Great Inca Finch en Rusty-bellied
Brush-Finch en bij de lunch resulteerde het in vele Mourning Sierra-Finches, enkele Black-winged
Ground-Doves en als klapper een prachtige Rufous-breasted Warbling Finch. We hadden hier bijna
het hoogste punt van de dag bereikt (3200m). De laatste stop enkele kilometers verderop zagen we
Bronze-tailed Comet, Black Metaltail, Golden-billed Saltator, Pied-crested Tit-Tyrant en Rusty-crowned
Tit-Spinetail. Overnachting was in het leuke Andesdorpje Huachupampa op een hoogte van 2900m.
Dag 4 – 13 juli
Marcapomacocha
Vroeg vertrek zodat we rond 8.00h in het Polylepis bos waren. Het is hier al een stuk hoger (3900m)
en dat merk je als je de helling op wilt lopen. Dat was echter wel nodig om wat beter zicht te hebben
op de polylepis en het leverde ook meteen de kraker van dit gebied op! Een prachtige White-cheeked
Cotinga liet zich schitterend zien op een meter of 15. Andere soorten waren Peruvian Sierra-Finch,
Plain-breasted Earthcreeper, Black Metaltail en een Variable (Puna) Hawk kwam schitterend over. Het
ontbijt smaakte vervolgens buitengewoon! Na het ontbijt klommen we een stukje verder de helling op.
Het habitat was prachtig en er was een schitterend uitzicht over de vallei op deze zonnige ochtend.
We zagen hier d‘Orbigny’s Chat-Tyrant, Striated Earthcreeper, Thick-billed Siskin en nog een Whitecheeked Cotinga. Vervolgens stegen we steeds verder en het landschap werd wat steniger met
graslanden bij het water. Onderweg zagen we Andean Goose, Mountain Caracara, en schitterend
paartje Grey-breasted Seedsnipe, Black Siskin, Stripe-headed Antpitta, Black-breasted Hillstar, Ashbreasted Sierra-Finch, Puna Ibis en Bright-rumped Yellowfinch. Het landschap werd steeds ruiger en
de vergezichten spectaculairder. Enkele hoogtemeren bevatten specialiteiten als Giant Coot, Silvery
Grebe en Ruddy (Andean) en Crested Duck. We bevonden ons nu rond de 4500m dus we moesten
echt rustig aan doen. Rond lunchtijd arriveerden we op de plek van de Diademed Sandpiper-Plover.
Na c 10 minuten was de klus al geklaard, Benno riep dat ie m had gevonden. Een prachtige vogel die
zich tot op 10 meter liet benaderen. Na een uitgebreide fotosessie verlieten we de vogel en vrijwel
gelijktijdig stond Dimitri ons te wenken, hij had iets gezien.

Diademed Sandpiper-Plover, Marcapomacocha,LS
Aangekomen op de plek (rennen kun je hier helaas niet) bleken er twee White-bellied Cinclodes te
zitten, te gek! Vervolgens was het tijd voor lunch op een hoogte van 4680m. Andere soorten hier
waren Dark-winged Miner, Puna en White-fronted Ground-Tyrant en Plumbeous Sierra-Finch. Als
laatste activiteit van de dag reden we naar de pas voor White-bellied Cinclodes. Hier lag zelfs nog
sneeuw en op een hoogte v c 4600m maakten we een wandeling door het punalandschap. Prachtig
gebied en met enkele hele leuke soorten.

Bij de Diademed Sandpiper-Plover, Marcapomacocha,LS
Niet alleen White-bellied Cinclodes maar ook twee Puna Snipe en – als klap op de vuurpijl – 3 Rufousbellied Seedsnipes! Een prachtige afsluiter van een hele mooie dag. Het werd tijd om af te dalen en
na c een uur waren we in San Mateo bij ons hotel waar we na het eten vroeg het bed opzochten.

Dag 5 – 14 juli
Lage Andes
Vandaag was het alleen nog afdalen en ontbijt deden we als vanouds op een mooie vogellocatie op c
2400m hoogte. Al snel vond Nico een White-capped Dipper en er vlogen regelmatig insectenvangende Purple-collared Woodstars boven de rivier. Andere leuke soorten waren Oasis
Hummingbird, Drab Seedeater, Black-necked Woodpecker, Band-tailed Sierra-Finch, Peruvian
Pygmy-Owl, White-crested Elaenia en Yellow-billed Tit-Tyrant. De volgende stop op 1300m hoogte
leverde Amazilia Hummingbird en 2 Andescondors op. Vervolgens was t verder afdalen richting
Pantanos de Villa bij Lima. Dit moerasgebied aan de kust is de beste vogelplek in de buurt van Lima.
Bij aankomst zagen we meteen al duizenden watervogels: Cinnamon Teal, Yellow-billed Pintail, Great
en Pied-billed Grebe, een Yellow-crowned Night-Heron, Roseate Spoonbill, Black Skimmers, Franklins
en Lachmeeuwen en duizenden Kelpmeeuwen, Belchers Gulls en Inka Sterns. Qua steltlopers was
het ook interessant met veel Killdeerplevieren en twee Willets en twee Amerikaanse Regenwulpen. Op
de vlakte zaten Burrowing Owl en Peruvian Meadowlark en in het riet Wren-like Rushbird en Manycolored Rush-Tyrant. Lunch was bij het moeras met een fraaie show van Black Skimmers.
Overnachting in Hostal Gemina in Lima.
Dag 6 – 15 juli
Vlucht Cusco – Abra Malaga
We namen vlucht TA 7 van Taca International Airlines met vertrek om 5:40 van Lima naar Cusco waar
we even na 7 uur aankwamen. Na ontbijt in een klein plaatsje reden we door naar het meer van
Huacarpay. Het was opnieuw een prachtige zonnige dag en al snel vonden we een van de
doelsoorten, een Streak-fronted Thornbird. Even later konden we genieten van Plumbeous Rail en
een Wren-like Rushbird liet zich even prachtig zien. Volgende stops leverden Andean Coot, Andean &
Puna Teals, Yellow-winged Blackbird, Giant Hummingbird, Rusty-fronted Canastero en Many-coloured
Rush-Tyrant op maar de Bearded Mountaineer liet verstek gaan. We zochten bij bloeiende
tabaksplanten naar kolibries maar die waren er vandaag maar weinig. We sloten het bezoek aan
Huarcapay af met Andean Flicker en White-tufted Grebe. Een andere locatie voor de Bearded
Mountaineer leverde ook niks op zodat we onze weg vervolgden naar Ollantaytambo en door naar het
lagere (droge) deel van de Abra Malaga pas. Toen we aankwamen was het aardig winderig en de
vogelactiviteit was laag. Pas toen we de meer beschutte plekken opzochten vonden we specialiteiten
als White-tufted Sunbeam en Chestnut-breasted Mountain-Finch. Creamy-crested Spinetail werd
alleen gehoord. Andere soorten hier waren Mountain Caracara, Rufous-breasted Chat-Tyrant, Redcrested Cotinga en Golden-billed Saltator. Na een welverdiende avondmaaltijd was het op tijd naar
bed in ons hotel in Ollantaytambo.
Dag 7 – 16 juli
Aguas Calientes en Machu Picchu
Om 6.10h namen we de trein van Ollantaytambo naar Aguas Calientes, het dorp onder Machu Picchu.
Het begon meteen goed met een mannetje Torrent Duck en een jong op een rots in de rivier naast de
trein! De trein doet er ongeveer 1,5h over en rijdt door een prachtig landschap van bergen, bossen en
langs een snelstromende rivier. Onderweg uit de trein hadden we 8 Torrent Ducks en een Highland
Motmot (helaas maar voor 2 mensen weggelegd). Bij aankomst in Aguas Calientes wachtte onze gids
ons op en gingen we vogelen langs de weg in de richting van de brug. Op een rots in de rivier zat
weer een prachtige Torrent Duck en op de grote keien zagen we White-capped Dipper, Torrent
Tyrannulet en Black Phoebe.

Torrent Duck, Aguas Calientes, LS
De hoogte hier is c 2000m boven zeeniveau en het is er duidelijk een stuk tropischer met prachtig
nevelwoud rondom. De activiteit was meteen goed met een paar mooie flocks en leuke soorten:
Gould’s (Collared) Inca, White-bellied en Green-and-white Hummingbird, Masked Fruiteater (2),
Golden-crowned Flycatcher, Sclaters Tyrannulet, Marble-faced Bristle-Tyrant, Barred Becard, Bluenecked, Beryl-spangled, Saffron-crowned en Fawn-breasted Tanager en Yellow-throated BushTanager. Even later vond onze gids een nest van een Andean Cock-of-the-Rock op de rostwand
naast de rivier. We konden zo langdurig een vrouwtje bezig zien een nest te bouwen, een fantastische
waarneming!

Machu Picchu is echt een heel bijzondere plek! LS
Vervolgens namen we de bus omhoog naar de ruines en ging ieder zijn eigen gang bij Machu Picchu.
Het was prachtig weer en de setting is spectaculair te noemen. De ruines zijn omgeven door stijle
beboste bergen en er is geen enkele vorm van bewoning zichtbaar vanaf de ruines. Na afloop zijn we
te voet via de trappen naar beneden gegaan, een mooie wandeling door het nevelwoud. Soorten die
we onderweg zagen waren onder meer: Andean Guan, Black-streaked Puffbird, Inca Wren, Whitebellied Woodstar, Violet-throated Starfrontlet, Variable Antshrike, Mottle-cheeked Tyrannulet en
Oleaginous Hemispingus. Om 1845h namen we de trein terug naar Ollantaytambo waar we de dag
afsloten met een diner in het restaurant tegenover ons hotel.

Dag 8 – 17 juli
Oostzijde Abra Malaga
Vroeg vertrek want we gaan vogelen aan de oostzijde van de Abra Malaga pas en daar willen we
graag met het eerste licht zijn. Aan de andere kant van de pas hadden we de eerst regen van de reis
en reden we regelmatig door de wolken. Het is hier dus veel natter en dat is te zien aan de vegetatie.
Prachtige baardmossen hangen aan de bomen die verder bekleed zijn met vele Bromelia’s,
orchideeën en andere epiphyten. We vogelden langs de weg en al snel zagen we de eerste soorten:
Cinnamon Flycatcher, Great Thrush, Citrine Warbler, Masked Flowerpiercer en Spectacled Redstart.
We moesten wel af en toe even afzakken naar lagere hoogten vanwege mist en wolken. Na een tijdje
hadden we de eerste flock te pakken en dat was meteen goed raak. Eerst nog even in de mist maar
daarna waren de vogels goed zichtbaar. Algemeen waren Superciliared Hemispingus en Blue-backed
Conebill maar we zagen ook Inca Wren, Cusco Brush-Finch, Scarlet-bellied en Hooded MountainTanager, Amethyst-throated Sunangel, Drab Hemispingus, Marcapata Spinetail en Pearled
Treerunner. De klapper was echter een fraaie Sword-billed Hummingbird die nog een mooie
luchtshow weggaf. Een onbekend geluid bleek te horen bij een Grey-breasted Mountain-Toucan en
op de achtergrond riepen Rufous en Red-and-white Antpitta’s en later zelfs een Hooded Tinamou.
Terwijl we op zoek waren naar plekken met goed zicht diende de volgende flock zich al weer aan.
Deze keer zat er zelfs een prachtige Barred Fruiteater en even later een clubje Unstreaked TitTyrants. Het werd langzaam tijd om richting de Abra Malaga pas te gaan want we hadden nog een
mooie wandeling in het vooruitzicht waar we de tijd voor moesten nemen: een bezoek aan het
polylepis bos in het dal. We hadden lunch op de pas en daarna was het stijgen naar 4500m waarna
we het dal inliepen naar de polylepis. Een prachtige wandeling met schitterende vergezichten en ook
een heel aantal specialiteiten.

Blue-backed Conebill,oostzijde Abra Malaga Pass, LS
We zagen White-browed Tit-Tyrant, Tawny Tit-Spinetail, een mooie vrij zittende Puna Tapaculo en
Andean Hillstar maar nog geen spoor van de Royal Cinclodes, de doelsoort hier. We liepen verder het
dal in naar het laatste stuk polylepis maar ook hier niks. Wel hadden we hier Ash-breasted Tit-Tyrant,
Blue-mantled Thornbill, Andean Hillstar en Stripe-headed Antpitta. Vervolgens begonnen we aan de
lange en prachtige wandeling door het dal naar beneden. Bij wat plukjes polylepis zagen we nog
Rufous-webbed Tyrant, Cinereous Ground-Tyrant en Black-billed Shrike-Tyrant. Een eindje verder
waren White-tufted en Shining Sunbeams goed te fotograferen en zo kwamen we uiteindelijk bij de
weg uit, met een lichte spierpijn in de kuiten!
Dag 9 – 18 juli
Ollantaytambo – Wayqecha
Vandaag was vooral een reisdag maar wel een met verschillende stops onderweg. De eerste uren
reden we door een droog deel van de Andes. De vegetatie wordt gedomineerd door de
geïntroduceerde Eucalyptus bomen en struikgewas. Omdat we Bearded Mountaineer hadden gemist
besloten we deze op een aantal plekken te proberen. De eerste stop leverde niks op maar verderop in
de bergen was het raak, een prachtige Bearded Mountaineer liet zich een aantal keer mooi bekijken.
Maar het was niet alleen de mountaineer die deze plek speciaal maakte. Binnen een half uur zagen
we Creamy-crested Spinetail, Rusty en Black-throated Flowerpiercer, Yungas (Andean) Pygmy Owl
(heeft spots ipv streepjes op zijn voorhoofd), Black-tailed Trainbearer, Shining Sunbeam en Goldenbilled Saltator. We reden steeds verder omhoog tot we op de puna vlakte kwamen. Opnieuw
adembenemende landschappen en qua vogels was het hier eveneens raak met Common en Slenderbilled Miner. Daarna reden we een stuk omlaag om vervolgens weer te gaan stijgen nar de Acjanacopas (3700 m), tevens het begin van het park “Manu”. Hier veranderde de vegetatie drastisch, de
bomen zijn hier behangen met planten en korstmossen en het is duidelijk vochtiger. De eerste stop
was meteen een goede met White-browed Conebill, Golden-collared Tanager, White-throated
Tyrannulet en Black-throated Flowerpiercer. Even verderop kwam een Puna Thistletail een kijkje
nemen. Andere soorten waren Grey-breasted Mountain-Toucan, Mountain Cacique (gehoord) en
Dark-faced Brush-Finch. Na aankomst in het op 2950m hoogte gelegen Wayqecha Cloud Forest
Research Center deden we nog een poging voor de Swallow-tailed Nightjar maar helaas zonder
succes.
Dag 10 – 19 juli

Afdaling naar de Cock-of-the-Rock Lodge

Vroeg op voor een hernieuwde poging om de Swallow-tailed Nightjar te zien en dit keer met succes.
Al snel riep er een vogel in het dal maar nog wat ver weg. Het leek alsof ie dichtbij de cabanas van de
lodge riep maar daar aangekomen konden we m nog maar nauwelijks horen. Terug naar de weg dus
waar ie even later heel vluchtig een kijkje kwam nemen bij de weg, een mooi mannetje met prachtig
lange staart! Na ontbijt zijn we de weg omhoog gelopen maar het was wat stilletjes, nauwelijks flocks
maar wel kolibries zoals Rufous-capped Thornbill, Scaled Metaltail en Amethyst-throated Sunangel.
Vervolgens was het spullen pakken en afdalen richting Cock-of-the-Rock lodge. Het was een prachtig
heldere ochtend maar wel koud, het gras was bevroren…de hele dag reden en liepen we over de
onverharde Manu Road in schitterend ongerept nevelwoud met uitbundige begroeiing. De activiteit
bleef echter wat laag, mogelijk vanwege de kou. Er was een zogenaamde ‘frio’ gaande, een
koudegebied uit het zuiden. Het was voor het gevoel dus een beetje sprokkelen, stops voor Red-andwhite Antpitta bijvoorbeeld leverde geen zichtwaarneming op maar gedurende de dag hoorden we er
wel een stuk of 5.

Vogelen langs de Manu Road, LS
Uiteindelijk hadden we toch een aardige lijst vandaag met Andean Motmot, Andean Cock-of-the-Rock,
Striped Treehunter, Olive-backed en Montane Woodcreeper, Bolivian en White-tailed Tyrannulet,
Handsome en Ochraceous-breasted Flycatcher, Streak-throated Bush-Tyrant, Slaty-backed ChatTyrant, Barred Fruiteater, White-collared Jay, Fulvous Wren, Slaty, Yellow-throated en Grass-green
Tanager, Chestnut-bellied Mountain-Tanager, Capped Conebill en Short-billed Bush-Tanager. Tegen
6-en kwamen we aan in de Cock-of-the-Rock lodge waar we van een heerlijke warme douche en goed
avondeten konden genieten.
Dag 11 – 20 juli

Cock-of-the-Rock Lodge

Voor ontbijt naar de afgesloten baltsplaats gelopen voor de Rode Rosthaan. Het was opnieuw een
heldere nacht geweest dus het was fris buiten. Aangekomen bij de baltsplaats gebeurde er nog niet
zoveel maar na een minuut of 15 lieten de eerste vogels zich horen. De leukste soort was een
Chestnut-breasted Wren die zich even kort aan Dimitri liet zien. Bij het licht worden was er nog geen
spoor van een Rode Rotshaan. Buiten de baltsplaats hoorden we inmiddels een flink gekwetter en in
een mum van tijd waren we omgeven door vele vogels. Een werkelijk enorme flock trok langs met vele
soorten tanagers, vliegenvangers enz. Je wist niet waar je moest kijken en de ‘he, wat heb ik hier?’
werd zo ongeveer constant geroepen! De flock bestond misschien wel uit 100 vogels. Hieronder de
leukste soorten: Band-tailed Fruiteater, Versicolored Barbet, Orange-eared, Golden-eared, Spotted,
Saffron-crowned, Blue-necked, Golden-naped, Beryl-spangled en Yellow-throated Tanager, Deep-

blue Flowerpiercer en nog veel meer. Iedereen was er helemaal vol van en als klap op de vuurpijl
kwam er nog een prachtig mannetje Rode Rotshaan voor ons in de boom zitten! Het was inmiddels
tijd voor ontbijt. Heerlijk uitgebreid met lekkere pannekoekjes, broodjes, koffie en sap maar er was
nauwelijks tijd om van te genieten, de kolibries en andere vogels in de tuin vroegen teveel aandacht!
Bij de kolibrifeeders hingen Violet-fronted Briljant, Booted Racket-tail en Speckled en Many-spottted
Hummingbirds. Na het ontbijt reden we omhoog voor een poging om roofvogels te zien maar ondanks
de blauwe lucht vloog er niks. Wel hadden we onderweg naar beneden weer enkele mooie soorten
zoals Bluish Flowerpiercer. Na de lunch deden we eerst een trail rondom de lodge want er zijn
prachtige uitgezette paden daar. Helaas was het daar ook wat stil zodat we vervolgens een stukje
naar beneden reden over de Manu Road. En dat leverde mooie soorten op als Blue-banded en
Chestnut-tipped Toucanet, Amazonian Umbrellabird en een groep van 8 Military Macaws.
Overnachting in Cock-of-the-Rock Lodge.
Dag 12 – 21 juli
Naar Amazonia Lodge
Helaas was het vandaag vertrekken uit Cock-of-the-Rock Lodge, maar niet voordat we nog een trail
liepen en wat vogels keken rondom de lodge. De tuin was weer erg productief met Two-banded
Warbler en enkele Cock-of-the-Rocks. Langs de trail hadden we een roepende Slaty Gnateater en
Moustached Wren maar beiden lieten zich niet zien. Het werd inmiddels ook tijd om de afdaling naar
Atalaya in te zetten dus we gingen de bus in en stopten op verschillende plekken onderweg. D
begroeiing werd steeds tropischer en de soorten ook. We zagen Wire-crested Thorntail, Cinnamonfaced Tyrannulet, Yellow-crested Tanager, Golden-bellied Warbler en Purple Honeycreeper. Rond het
middaguur waren we beneden en deden we een poging voor de Black-backed Tody-Tyrant. Deze
lukte niet maar we zagen wel Fiery-capped Manakin en Dot-winged Antwren. De lunchstop leverde
twee soorten caracara op (Black en Red-throated) alsmede Dusky-chested Flycatcher. Het laatste
stuk naar de boot deden we te voet en dat was een goede beslissing. De een na de andere soort
kwam langs en enkele hoogtepunten waren Laughing Falcon, Black-backed Tody-Tyrant, Bluecrowned Trogon, White-browed Antbird en Cabanis’ Spinetail.

Uitzicht op de Madre de Dios rivier vanaf de Manu road bij Atacama, LS
Toen was het afscheid nemen van Gunnar en Guillermo en gingen we per boot verder in de richting
van Amazonia Lodge. Het was een korte oversteek per boot naar het terrein van Amazonia Lodge met
onderweg een Fasciated Tiger-Heron. De wandeling naar de lodge was al interessant met enkele
Hoatzins. Hier ontmoeten we ook Lieven en Femke die verder met ons zouden meereizen naar Puerto

Maldenado. In de tuin was het al meteen raak met vele kolibries (White-necked Jacobin, Goulds
Jewelfront en nog 5 soorten). Een late wandeling leverde nog meer Hoatzins op en een Buff-throated
Woodcreeper. Na het lijsten liet een Tawny-bellied Screech-Owl zich even fraai zien in de tuin van de
lodge. Al met al een indrukwekkende dag met 131 soorten waarvan er maar liefst 84 nieuw voor de
lijst waren. Overigens was Leo al een paar dagen ziek en hopelijk ging het morgen beter want dan zijn
we voor 7 nachten ver weg van de bewoonde wereld in het amazoneregenwoud.
Dag 13 – 22 juli
Naar Pantiacolla Lodge
Leo was nog steeds niet beter….erg balen en uiteindelijk besloten dat het verstandiger was om naar
Atalaya te gaan per boot en vandaar met een taxi naar Cusco om een arts te bezoeken. De groep
ging met Lieven en Femke een rondje maken over de trails nabij de lodge terwijl Laurens met Leo
naar Atalya ging om Leo te vergezellen.

Rufous-crested Coquette, Amazonia Lodge, LS
Op de terugweg naar de lodge kwam onze nieuwe gids Persi mee. Tijdens de ochtenwandeling
werden weer een aantal fraaie soorten gezien zoals Hoatzins, Amazonian en Black-tailed Trogon en
Gouldi’s, Band-tailed en Silvered Antbird. Bij de lodge vlogen Rufous-crested Coquette, Goulds
Jewelfront, Purplish Jay, Cinnamon-throated Woodcreeper en Masked Crimson Tanager. Vervolgens
deden we een wandeling een stukje de heuvels in met Bluish-slate Antshrike, Carmiols Tanager,
Pygmy en Gray Antwren, Red-billed Scythebill en Mc Connels Flycatcher. Terug beneden was een
kort nauwelijks te horen roepje voldoende voor Persi om ons Short-tailed Pygmy-Tyrant aan te wijzen.
Vervolgens was het lunchen en met de koffers naar de boot voor de 2 uur durende tocht naar
Pantiacolla Lodge. Een heerlijk boottochtje over de Madre de Dios leverde soorten op als Fasciated
Tiger-heron, Zone-tailed Hawk en Sand-colored Nighthawk. Tijdens de vaartocht gingen we van 650m
(de “foothills” van Amazonia Lodge) naar 450 m (Pantiacolla lodge). Pantiacolla is dé lodge voor het
echte regenwoud-vogelen. De lodge is nog niet platgetreden door vogelaars: zo reageren de vogels
gemiddeld beter op de play-back van hun zang dan elders. Tinamous en miervogels (antbirds,
antthrushes en antpitta´s) laten zich goed horen, maar over het algemeen moeilijk bekijken.
Pantiacolla heeft 7-8 verschillende habitats, variërend van het echte primaire terra firme-regenwoud
tot bamboo. De bamboo-zone is het meest productief en heeft een aantal specialiteiten zoals Manu
Antbird en Bamboo Antshrike. In Pantiacolla liepen we nog een stukje van de Bamboo trail met
ondermeer en zeer lastig zichtbare Bamboo Antshrike. Het laatste deel van de dag werd langs de
rivier besteed met jagende Sand-colored Nighthawks en zowel Parague als Ladder-tailed Nightjar,
een mooie afsluiting van de dag.
Dag 14 – 23 juli
Naar Pantiacolla Lodge
Voor ontbijt bezochten we de papegaaien clay-lick op c 15 minuten stroomopwaarts van de lodge.

Rond zonsopgang kwamen we aan en al snel begonnen Blue-headed Parrots zich te verzamelen, al
snel gevolgd door Blue-headed Macaws en Yellow-crowned Parrots. Als laatste kwamen Chestnutfronted Macaws maar geen van de vogels durfde op de wand te gaan zitten want een Zone-tailed
Hawk kwam regelmatig overvliegen. Vervolgens was het terug naar de lodge voor ontbijt en
aansluitend gingen we vogelen op de capybara trail. Dit is de trail met veel bamboobegroeiing en hier
zitten veel specialiteiten. Het begon goed met Striated Antbird en Blue-crowned Manakin. Even later
hoorde we in de verte een ‘hooooot’ roep die opliep in toonhoogte. Rufous-vented Ground-Cuckoo?
Snel doorlopen en weer luisteren…ja, het geluid klopte perfect en nadat we de roep hadden
teruggespeeld begon de vogel met snavelklepperen! Er zat echt een Rufous-vented Ground-Cuckoo,
en op nog geen 20 meter van het pad! De begroeiing was erg dicht en hoewel we heel stil waren
kwam de vogel niet dichterbij. Na c een half uur stopte de vogel met roepen en bleef het helaas
zonder zichtwaarneming. We kwamen enkele mooie flocks tegen met ondermeer Chestnut-winged
Foliage-gleaner en Hookbill, White-winged Shrike-tanager, Golden-eared Tanager en Dusky-capped
Greenlet. Een King Vulture kwam mooi overvliegen. Andere goede soorten vanmorgen waren Palewinged Trumpeter, Red-necked Woodpecker en Sooty Antbird. In de middag liepen we de Monk Saki
trail waar het wat rustiger was met White-chinned Woodcreeper, Dusky-throated Antshrike en een
gehoorde Thrush-like Antpitta. Verblijf in Pantiacolla Lodge.
Dag 15 – 24 juli
Pantiacolla – Amazon Manu Lodge
Vandaag was het vertrekken richting Amazon Manu Lodge, het lage deel van Manu op zo’n 250 m
hoogte. Maar de ochtend werd nog besteed op de Capybara trail van Pantiacolla. En dat was een
goede keuze want we hadden veel specialiteiten die we eerder niet zagen of hoorden zoals
Amazonian Pygmy Owl, Scarlet-hooded Barbet, White-lined en Manu Antbird, Iherings Antwren,
Speckled Spinetail, Ochre-breasted Flycatcher, Scaly-breasted Wren en Black-spotted Bare-eye. Een
Peruvian Recurvebill werd langdurig gehoord maar de vogel zelf hield zich verscholen. Vervolgens
was het terug naar de lodge, spullen pakken en rond 11.15h vertrokken we voor de 5 uur durende
tocht per boot naar Amazon Manu lodge. Het was onveranderd mooi weer en gedurende de dag
zagen we een reeks aan rivier specialisten, met name in het lagere deel waar er meer zandbanken
waren. Hoogtepunten waren Horned Screamer (2), Orinoco Goose (3), Yellow-billed en Large-billed
Terns, Black Skimmers, Burrowing Owl (1), Crane Hawk en enkele Great Black Hawks en Sandcolored Nighthawk (minimaal 150!).

Blue-and-Yellow Macaw, Amazonia Lodge, Peru, LS
Onderweg deden we nog even het gehucht Boca de Manu aan waar we per telefoon even contact
hadden met Marianne van Pantiacolla Tours. Zij wist ons te vertellen dat het beter ging met Leo en dat
hij in een hotel in Cusco zat. Hij had ergens een salmonella vergiftiging opgelopen en dat was de

oorzaak van zijn klachten. Waarschijnlijk neemt hij dezelfde vlucht terug van Lima naar Amsterdam op
zondag. Er werd ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om even te bellen met het thuisfront.
Aankomst in Amazon Manu Lodge was om 1700h en dat was net op tijd om nog enkele soorten te
zien zoals Plain Softtail en Sunbitterns op het terrein van de lodge.
Dag 16 – 25 juli
Amazon Manu Lodge
De eerste volle dag in het laagland regenwoud. We begonnen de dag op de c 40 m hoge canopytower
die zich op 15 minuten lopen van de lodge bevindt. De route er naar toe voert over smalle bospaden
door het zogenaamde Terra Firme, een bos dat niet onder water loopt, ook niet in de regentijd.
Aangekomen bij de toren wachtte ons een klim naar boven en dat was een pittige inspanning zo op de
vroege morgen! Het was opnieuw prachtig zonnig weer en duidelijk warmer dan de voorgaande
dagen. De eerste soorten waren Spangled Cotinga en Blue-and-yellow Macaw maar dat werd al snel
aangevuld met White-bellied en Orange-cheeked Parrot, Rose-fronted Parakeet, Red-bellied, Redand-green, Scarlet en Chestnut-fronted Macaw, Pied Puffbird, Chestnut-winged Hookbill, Whitethroated en Channel-billed Toucan, Slender-footed Tyrannulet, Blue en Black-faced Dacnis, Green
Honeycreeper, Green-and-gold, Paradise, Yellow-backed en Opal-crowned Tanager en Yellowshouldered Grosbeak. Beneden in het bos riep een Long-tailed Woodcreeper. Na een uur of twee
(rond 830h) was de activiteit er wel uit en gingen we vogelen in het bos. Een onbekend geluid in het
bos nabij de toren bleek – na playback – te horen bij een Lined Forest-Falcon die zich even kort liet
zien. Andere soorten van de ochtend waren Black-capped Donacobius, Lesser Swallow-tailed Swift,
Plain-throated en Long-winged Antwren. Na de lunch zaten er op het terrein van de lodge nog enkele
leuke soorten zoals Broad-billed Motmot, Dusky-tailed Flatbill, Bluish-fronted Jacamar en een vrouwtje
Band-tailed Manakin. De middag was aanzienlijk tammer qua activiteit en de trail naar de Tapir lick
leverde alleen Rufous-tailed Flatbill, Lined Forest-Falcon en Spixs Woodcreeper op. De activiteit op de
canopy tower was vrijwel nihil zodat we mooi op tijd terug waren bij de lodge voor een welverdiend
biertje. De dag werd afgesloten met enkele roepende Starred Wood-Quails en een Tawny-bellied
Screech-Owl.

Sand-colored Night-Hawk en Orinoco Goose, Madre de Dios Rivier, Manu, LS
Dag 17 – 26 juli
Amazon Manu Lodge
Het idee was om zo snel mogelijk op de toren te zijn zodat we ontwaken van de canopy in zijn volle
glorie konden aanschouwen. Het liep natuurlijk anders. Hoewel we goed op tijd vertrokken (5.55h)
was er op weg naar de toren al dusdanig veel te beleven dat we iets vertraging opliepen. Het begon al
met een Ringed Antpipit die dicht langs de weg zat te roepen en die ook even zichtbaar was. De
volgende verrassing was een prachtige Pavonine Quetzal die zich even mooi open liet zien. Daarna
riep er een Rufous-capped Antthrush en ook die konden we mooi – maar kort – zien lopen op de
bosbodem. Daarna konden we opnieuw met de klim omhoog beginnen. Opnieuw een mooie dag
trouwens en de activiteit op de toren was erg goed. In c 2 uur tijd zagen we onder meer Ivory-billed
Aracari, een nest bouwende Ornate Hawk-Eagle, Golden-collared Toucanet en Black-bellied Cuckoo.
Daarna door naar bamboo met een fraaie White-cheeked Tody-Tyrant en Band-tailed Manakin.
Andere soorten hier waren Large-headed Flatbill en Short-tailed Pygmy-Tyrant.
Na de lunch gingen we ‘varen’ op het oxbow lake ‘blanco’. De boot is een drijvend ponton met
stoeltjes en al peddelend vaar je langs de oevers van het prachtig rijk begroeide meer. Ondanks de
warmte van de middag zagen we nog een flink aantal soorten en specialiteiten. Horned Screamers
waren algemeen en de andere soorten bestonden uit Pale-eyed Blackbird, Purus Jacamar, Least
Grebe, Muscovy Duck, Hoatzin, Red-capped Cardinal, Black-capped Donacobius, Green, Green-and-

rufous, Amazon en Ringed Kingfisher en Anhinga. Avondeten en overnachting in Amazon Manu
Lodge
Dag 18 – 27 juli

Amazon Manu Lodge

In de schemering zaten we al op het water want een bezoek aan de clay-lick moet je tijdig starten.
Rond 600h kwamen we aan op de plek en na c 15 minuten lopen zaten we in een prachtige en ruime
schuilhut waar wel 80 personen in kunnen. Heel anders dus dan de clay-lick van Pantiacolla met een
soortenspectrum die wat groter is. Meer Red-and-green Macaws bijvoorbeeld. Vanwege enkele
Roadside Hawks durfden met name de kleinere soorten (Blue-headed Parrot) de clay-lick maar
nauwelijks niet aan en bleven ze luid roepend in de bomen zitten. Red-and-green Macaws durfden het
wel aan maar het duurde tot 830h voordat die aan de clay-lick zaten. Uiteindelijk zagen we er c 60
fraai klei-etend en rondvliegend. De totalen waren: Blue-headed Parrot 250, Mealy Parrot 20, Redand-green Macaw 70, Blue-and-Yellow Macaw 2 (helaas niet op de lick), Yellow-crowned Parrot 15 en
Orange-cheeked Parrot 15. Andere soorten hier waren Sungrebe (langszwemmend voor de clay-lick),
Sunbittern, Little Ground-Tyrant en Chestnut-bellied Seedeater. Onderweg terug naar de boot zagen
we Striolated Puffbird, Black-throated Antbird en een fraaie Chestnut-tailed Antbird. Toen een poging
gewaagd voor Rufous-fronted Antthrush in de bamboo langs de rivier maar daar alleen Rufouscapped Nunlet. Lunch met Band-tailed Manakin en White-chinned Sapphire. In de middag besloten
we om nog eenmaal de canpoy tower te bezoeken. Het was opnieuw prachtig met enkele gave
soorten en een mooie flock: Amazonian Pygmy-Owl, Grey Elaenia, Wing-barred Manakin, Whiteshouldered Tanager, Olivaceous Woodcreeper en Sclaters Antwren met onderweg Rufous Motmot. In
de avond zagen enkele gelukkigen een Black-banded Owl bij de accommodatie en genoten we van
onze laatste avond hier.

Op de uitkijktoren bij Amazonia Lodge, LS
Dag 19 – 28 juli

Boot naar Puerto Maldonado

Afscheid genomen van de crew v Amazon Manu Lodge en om 645h gaan varen. Eerste stop was voor
een poging Rufous-fronted Antthrush te zien maar de trail was overwoekerd dus een kleine opening
gemaakt en in het bamboo wat geluiden gespeeld. Toch een succesvol uurtje met eindelijk Peruvian
Recurvebill (gezien), Large-headed Flatbill, Dusky-cheeked (Crested) Foliage-gleaner en Rufouscapped Nunlet. Vervolgens moesten we ongeveer 3,5h varen naar Colorado vanwaar we met taxi’s
verder reden naar Santa Rosa. Al varend hadden we onder meer Hook-billed Kite en verder de
gebruikelijke riviersoorten als Horned Screamer, Black Skimmer, Orinoco Goose en Pied Plover. Bij
Sta Rosa gingen per boot naar de andere kant waar een busje ons opwachtte om ons vervolgens met

enkele stops naar Puerto Maldenado te brengen. Na c 8 kilometer was daar ineens asfalt! Een
vreemde gewaarwording na 12 dagen rivier en onverharde wegen. De stops onderweg leverden onder
meer Red-breasted Blackbird op. Het landschap is hier wat opener met wat kleinschalige landbouw en
veeteelt. In Puerto Maldenado konden we weer genieten van de geneugten van een stad met een
heerlijke pizza bij El Hornito.
Dag 20 en 21 – 29 en 30 juli Vlucht naar Lima en Amsterdam
Voor de vlucht naar Lima gingen we in de vroege ochtend nog vogels kijken in de buurt van Puerto
Maldonado. Deze 2,5 uur leverde, met hulp van onze geweldige lokale gids, opnieuw veel vogels op!
Het bezochte habitat was nieuw voor de reis (half open gebied in het laagland) en dat leverde meteen
14 nieuwe soorten voor de reis op. Hoogtepunten van de ochtend waren onder meer Gray Hawk,
Southern Lapwing, White-throated Jacamar, Spot-breasted Woodpecker, Plain-crowned Spinetail,
Rusty-fronted Tody-Flycatcher, Streaked Flycatcher, Dull-capped Attila, Buff-breasted Wren, Yellowish
Pipit, Masked Tanager, Grayish Saltator, Chestnut-bellied Seedfinch, Double-collared Seedeater,
Red-breasted Blackbird en Purple-throated Euphonia. De teller van deze reis kwam daarmee op maar
liefst 681 soorten waarvan we er 32 alleen gehoord hebben. Een BirdingBreaks record! Vervolgens
was het terug naar het hotel, spullen pakken en naar het vliegveld voor de vlucht van 13:20 van
Puerto Maldonado naar Lima. Hier sloot een aanzienlijk aangesterkte Leo zich bij ons aan en
aansluitend vlogen we om 17:40 van Lima via Frankfurt naar Amsterdam en zat ons Peruaanse
avontuur erop.
Laurens Steijn, oktober 2012

