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Dag 1: 10 februari
Amsterdam – Lima
We verzamelen vandaag om 10:00h bij de incheckbalie van KLM op Schiphol en hebben een prima
rechtstreekse vlucht naar Lima. Na aankomst hadden we een transfer naar ons hotel in Lima waar we
één nacht verblijven.
Dag 2: 11 februari
Lima – Chiclayo – Chappari reserve
We vertrekken op tijd weer terug naar de luchthaven voor een binnenlandse vlucht naar Chiclayo, aan
de noordwestkust van Peru. Onderweg naar de luchthaven zien we onze eerste Long-tailed
Mockingbirds en zitten 100-en Franklins Meeuwen op draden langs de weg. Met enige vertraging
komen we aan en we ontmoeten hier onze gids en twee chauffeurs die ons de rest van de trip gaan
begeleiden. Black Vultures vliegen boven het vliegveld en we zien de eerste Saffron Finches. Na een
heerlijke lokale lunch rijden we naar Monsefu, een gebied aan de kust waar de doelsoort Least SeedSnipe is. Vanuit de busjes zien we een bleke vogel op een dijkje zitten, hij heeft wat weg van een
tapuit. Als we uitstappen zien we de vogel terug en kijken we naar een fraaie Coastal Miner, leuk! Een
Many-colored Rush Tyrant zingt in het riet naast het busje en laat zich even kort zien. We komen aan
bij zee en zien een enorme hoeveelheid vogels vliegen. Snel even scannen met de telescoop en we
noteren vervolgens 1000-en Franklins Meeuwen, Peruvian Boobies en Pelicans, enkele Royal Terns,
Belchers, Grey-headed en Kelp Gulls en een Magnificent Frigatebird. Dan is het tijd om te zoeken
naar Least Seedsnipe in het duinlandschap langs de kust. Al na een minuut of 10 zien we een vogel
bovenop een duintop staan, snel gevolgd door een tweede, wat een bizarre vogels! Ze hebben wat
weg van een kruising tussen een hoenderachtige en een steltloper.

Least Seedsnipe, Monsefu, Chiclayo
Vervolgens rijden we naar het kleine plaatsje Chongoyape waar we aan het eind van de middag nog
even vogelen bij het Tinajones reservoir. Onderweg zien we Bairds Flycatcher en nabij het reservoir
noteren we White-cheeked Pintail, Comb Duck, veel Wood Storks, enkele Kwakken en Savanna
Hawks. Het is wel glibberig op de onverharde weg naar het reservoir, een overblijfsel van de stevige
neerslag die hier ongeveer een week geleden viel. Peruvian Meadowlarks zingen overal om ons heen.
Op de terugweg staan er plotseling wel 5 Burrowing Owls op de vlakte, geweldig! In de schemer zien
we Anthony’s (Scrub) Nightjar en een fraaie Peruvian Pygmy Owl. Het eten smaakte vervolgens
heerlijk in de buitenlucht van ons verblijf.
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Zonsondergang bij het Tinajones reservoir
Dag 3: 12 februari
Casupe road en omgeving
We vertrekken op tijd om met het eerste licht te kunnen vogelen langs de Casupe Road. We zien al
snel enkele leuke soorten zoals Plumbeous-backed Thrush, White-tailed Jay en White-edged Oriole.

Plumbeous-backed Thrush en White-tailed Jay, Casupe Road
Dit is de plek waar nog een kleine populatie van de ernstig bedreigde White-winged Guan zit maar we
komen ze helaas niet tegen. Verderop langs de weg zien we wel een reeks andere soorten en we
vermaken ons met Rufous-necked Foliage-gleaner, Elegant Crescentchest, Three-banded en Greyand-gold Warbler, Chapman’s Antshrike en Black-capped Sparrow.

Elegant Crescentchest, White-winged Brush-Finch, Tumbes Sparrow, Casupe Road
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Het wordt wat warmer en de activiteit gaat er een beetje uit. Tijd dus om te lunchen waarbij we worden
verrast door onze chauffeurs die een werkelijke heerlijke veldlunch aan het bereiden zijn! Wat een
luxe!

Veldlunch langs de Casupe Road
Hoewel het warm is in de middag zien we toch nog enkele fraaie soorten waaronder Purple-collared
Woodstar, Tumbes Sparrow, White-winged Brush-Finch, Black-cowled Saltator en Hepatic Tanager.
We doen nog een poging om het Chaparri Reserve te bereiken maar door de wateroverlast stranden
we bij de eerste oversteek – een kleine stroompje is nu een serieuze rivier geworden. We proberen
het nog wel maar tegen beter weten in.

Omgeving van de Casupe Road
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Nabij een klein dorpje weet onze lokale gids een goede plek voor Peruvian thick-knee die we al snel
vinden en mooi kunnen bekijken, net als een bijvangst van enkele Burrowing Owls. We proberen
vervolgens de andere kant van het reservoir te bereiken waar we de dag gisteren hebben afgesloten,
maar stranden opnieuw op een glibberig pad. Een busje komt vervolgens vast te zitten waardoor we
met zijn allen in de andere (weliswaar grotere) bus terugkeren naar ons hotel in Chiclayo. De
chauffeurs proberen vervolgens het busje los te krijgen maar moeten op hulp wachten die de pas de
volgende dag kan komen.
Dag 4: 13 februari
Chiclayo – Olmos
Met een nieuw busje vertrekken we naar Bosque Pomac waar Peruvian Plantcutter en Rufous
Flycatcher enkele doelsoorten zijn. Na een uur begeeft echter ook de grote bus….de koppeling is
kapot. Dat betekent dus wachten in het kleine gehucht Pueblo Nuevo. We vinden een klein parkje
waar we enkele leuke soorten zien zoals Saffron Finch, American Kestrel en Tropical Gnatcatcher en
Amazilia Hummingbird. Gelukkig duurt het niet al te lang en rijden we na een kleine twee uur met weer
een nieuwe bus naar Bosque Pomac. Het is al wat warmer bij aankomst maar we starten gewoon met
onze wandeling. De activiteit is nog heel prima en we zien al snel de eerste specialiteiten: een
prachtige Rufous Flycatcher, enkele Necklaced Spinetails en een Scarlet-backed Woodpecker.

De Peruvian Plantcutter trail in Bosque Pomac
Maar nog geen plantcutter…..totdat we een mannetje horen roepen, een eigenaardig en heel
herkenbaar raspende roep. Hij zit niet ver en al snel komt er een vogel aanvliegen die op nog geen 10
meter boven in een struik gaat zitten, geweldig!
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Peruvian Plantcutter, Bosque Pomac
Als we het droge bos uitkomen ziet het landschap er ineens heel anders uit, het lijkt wel of we in de
savanne staan in Ethiopie! Acacia’s en een steenachtige ondergrond zover het oog reikt, prachtig! En
we zien al snel enkele fraaie soorten zoals Cinereous en Sulphur-throated Finch, Tumbes Swallow,
Short-tailed Field-Tyrant, Coastal Miner en zelfs een nest van Peruvian Thick-knee!

Landschap bij Bosque Pomac
Vervolgens was het de hoogste tijd voor een verkoelend drankje bij een stalletje buiten het park en
kwam ook ons oorspronkelijke busje weer terug, vlot getrokken uit de modder. Na een heerlijke
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veldlunch reden we vervolgens naar Olmos waar we aan het eind van de middag bij een moerasje
nog wat soorten bij konden schrijven: Green Kingfisher, Common Gallinule en Striated Heron.
Dag 5: 14 februari
Olmos – Jaen
We rijden vandaag naar grotere hoogte en gaan vogels kijken langs de Abra Porculla. Onze eerste
stop levert een zingende Andean Slaty Thrush op van de kleine broedpopulatie (in Peru komen ook
overwinterende vogels voor uit zuidelijk Zuid-Amerika), maar ook Bay-crowned Brush-Finch. We rijden
verder omhoog en zoeken naar de doelsoort Piura Chat-Tyrant. Die krijgen we vooralsnog niet in
beeld maar een eerste kleine flock levert Ecuadorian Piculet en Rufous-chested Tanager op. Dan
horen we een Piura Chat-Tyrant roepen en krijgt iedereen de vogel, zij het na wat moeite, goed te
zien.

Piura Chat-Tyrant, Abra Porculla
Na een geweldig veldontbijt, opnieuw bereid door onze chauffeurs, vervolgen we onze weg naar Jaen,
in de Marañon vallei. De omgeving wordt droger en droger en het landschap verandert langzaam in
een kleurige, rotsige woestijn. Een stop langs de rivier levert een mooie reeks soorten op met onder
meer Fasciated Tiger Heron en Pied en Collared Plover. De leukste verrassing was echter een fraaie
Marañon Thrush die zich minutenlang boven in een boom liet zien.

Veldontbijt bij Abra Porculla
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Marañon Thrush en Little Inca Finch, Marañon Vallei nabij Jaen
Na de lunch in Jaen rijden we in de namiddag naar een vogelplek in de Marañon Vallei. Het blijkt een
buitengewoon productieve middag te zijn met Marañon Crescentchest (kort maar goed gezien),
Marañon Slaty Antshrike, Spot-throated Hummingbird en een hele reeks andere soorten. De
endemische Little Inca Finch werd uiteindelijk heel mooi en dichtbij door iedereen gezien. Het diner en
bijbehorende biertje smaakten vervolgens bijzonder goed in ons hotel in Jaen.
Dag 6: 15 februari
Jaen – Pomacochas
We bezoeken in de ochtend nog een plek voor Marañon Spinetail nabij Jaen. Een erg lastige soort die
uiteindelijk door de meesten – al hippend op de grond - toch gezien werd. Met Blue Ground Dove,
Buff-bellied Tanager en Roodoogvireo sluiten we het vogels kijken in de Marañon vallei af.
We rijden vervolgens naar Pomacochas, hoger in de Andes, waar we 4 dagen verblijven. Vlakbij
Pomacochas bezoeken we Huembe, een privaat reservaat waar feeders staan speciaal voor
Marvelous Spatuletail. Het is een korte wandeling naar de feeders en we gaan op de bankjes zitten
waar zich onmiddellijk een geweldig schouwspel aandient: vele kolibries vechten om het beste plekje
bij één van de 5 feeders in een nauwelijks te volgen tempo. Chestnut-breasted Coronet is de
algemeenste soort, maar we zien ook Bronzy Inca, White-bellied Woodstar, Green en Sparkling
Violetear en Violet-crowned Brilliant. Dan roept Carlos dat ie een Marvelous Spatuletail ziet, een
beetje verscholen achter de begroeiing. Maar dan komt ie bij de feeders….wat is ie klein! En wat een
bijzondere en eigenaardige vlaggen! We kunnen net een paar foto’s maken en enkele zelfs een
filmpje. Daarna zien we nog tweemaal een mannetje en rijden we het laatste stukje naar ons hotel in
Pomacochas. Wat een geweldig beestje, maar ook onvoorstelbaar om te weten dat er nog maar
minder dan 1000 individuen van leven

Marvelous Spatuletail en Chestnut-breasted Coronet, Huembe
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Dag 7: 16 februari
Pomacochas
De dag van de klim….we rijden een klein stukje om vervolgens bij het kleine plaatsje San Lorenzo via
een oude inca trail omhoog te lopen. Het is een prachtige trail maar de ‘treden’ zijn soms hoog en we
zijn gestart op een hoogte van 2650m, we moeten het dus rustig aan doen. En dat gaat op zich prima
want we zien al snel van alles. In een flock worden bijvoorbeeld Grass-green en Blue-and-black
Tanagers gezien, de enige van deze reis. Een Smoky-brown Woodpecker klimt omhoog langs een
dode stam terwijl een Streaked Tuftedcheek Bromelia’s inspecteert. Dan roept Carlos dat er een
antpitta op het pad loopt….een aantal van ons zien vervolgens een prachtige Chestnut-crowned
Antpitta op het pad hippen, maar de vogel verdwijnt helaas te snel in de begroeiing. We proberen de
vogel nog te zien te krijgen maar zonder succes. Tyrian Metaltail is ook een nieuwe voor de lijst, net
als Spectacled Redstart, Russet-crowned Warbler en de schitterende Green-and-black Fruiteater.
Dan horen we een zacht blaffend geluid wat afkomstig blijkt te zijn van een Grey-breasted Mountain
Toucan die we even later prachtig kunnen bekijken, wauw! De volgende verrassing is een bijna even
mooie Golden-browed Chat-Tyrant die op nog geen 5 meter afstand zit.
In de ochtend vogelen we op een bostrail even ten noorden van San Lorenzo waar we op zoek gaan
naar Pale-billed Antpitta, Russet-backed Softtail en Rusty-tinged Antpitta. Ook de ondersoort
schulenbergi van Plain-tailed Wren is voor ons interessant, want deze is mogelijk een aparte soort!
Recentelijk zijn hier ook waarnemingen gedaan van de lastige Peruvian (of Rufous-backed)
Treehunter. De rest van de dag doen we het rustig aan en vogelen we rondom onze uitvalsbasis
Pomacochoas. ’s Avonds doen we een poging voor Cinnamon Screech-Owl. We slapen in het Puerto
Pumas Inn Hotel in Pomacochas.

Grey-breasted Mountain Toucan en Golden-browed Chat-Tyrant, San Lorenzo

De oude inca trail bij San Lorenzo, de klim voor de Pale-billed Antpitta
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Dan zijn we – na 300 m klimmen over een prachtige trail - eindelijk aangekomen op de plek waar het
moet gebeuren: de locatie van de endemische Pale-billed Antpitta. Carlos wijst ons een klein padje
aan wat de begroeiing in loopt, we laten onze grote bagage achter en glijden en kruipen de diepte in
om ons even later te nestelen aan de rand van een opening. Hier gaan we wachten op de vogel. We
horen ‘m na een minuutje of 5 al roepen maar het duurt nog een kwartier voordat ie met zijn grote
poten voorbij komt hippen, wat een prachtig beest maar ook: wat een enorme vogel! We wachten nog
wat langer en hij komt nogmaals voorbij hippen waardoor iedereen de vogel nu geweldig gezien heeft.

De plek van de Pale-billed Antpitta
Dan zoeken we nog wat verder langs de trail terwijl we genieten van het geweldige uitzicht. We horen
een Russet-backed Softtail roepen vanuit de bamboo maar we krijgen ’m niet te zien. Wel zien we nog
een Red-crested Cotinga en enkele zelfs een Paramo Seedeater, een schaarse soort.
Het wordt tijd om terug te lopen en als we beneden aankomen hebben onze chauffeurs weer een
heerlijk maaltje bereid. Fantastisch! De middag doen we rustig aan met een wandeling bij het hotel
(Baron’s Spinetail en Speckle-chested Piculet), de weilanden (Puna Snipe en Andean Lapwing) en bij
het meer van Pomacochas. Hier zagen we Subtropical Doradito en Plumbeous Rail. Lachmeeuw en
Cocoi Heron waren lokale zeldzaamheden.

Subtropical Doradito en Plumbeous Rail, Pomacochas Lake
De dag werd afgesloten in het lokale restaurant in het dorp met heerlijk eten en een geweldige
bediening.
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Dag 8: 17 februari
Abra Patricia
We beginnen vroegen en vertrekken richting Abra Patricia. Dit is een geweldig divers gebied met
nevelwoud en een absolute hotspot voor vogels. Bij aankomst moesten we even wachten tot het hek
van het terrein werd geopend, en dat leverde direct Glossy-black Thrush en Yellow-breasted BrushFinch op. Vervolgens lopen we een prachtige trail door het nevelwoud. De trail is vlak en enkele
kilometers lang. We horen een Maroon-chested Ground Dove roepen en zien een Plumbeous Pigeon
vrij bovenin een kale tak zitten. Het duurt even voordat we de eerste flocks zien, maar als deze zich
aandoet is het alle hens aan dek! We herkennen Flame-faced, Beryl-spangled, Blue-capped en Greyhooded Bush Tanager, net als Superciliared Hemispingus, maar de flock verwijnt even snel als ie
gekomen is. Even later vliegt er zo een schitterende Golden-headed Quetzal naast ons de boom in en
zien we één van de targest van het gebied: Lulu’s Tody Tyrant. Dan horen we een gepiep wat het
meeste wegheeft van jonge kuikens en zien we een schitterende White-capped Tanager landen in
een bemoste boom, al snel gevold door nog eens 10 vogels! Wauw, wat een geweldige soort!

Lulu’s Tody Tyrant en White-capped Tanager, Abra Patricia
We horen Rusty-tinged en Chestnut Antpitta en Rufous-vented Tapaculo. Verder langs de trail worden
we verrast door Inca Jay en even later ook de schitterende White-collared Jay. We lopen terug naar
de busjes en zien bij de ingang een schitterende Yellow-scarfed Tanager zitten, één van de andere
targets, wauw!

Yellow-scarfed Tanager, Abra Patricia, Peru
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Terwijl onze chauffeurs de lunch voorbereiden bezoeken wij de feeders bij de Owlet Lodge. Met koffie
en een koekje zitten we naast de feeders en zien we een waar spektakel aan kolibries!

Collared Inca en Fawn-breasted Briljant, Owlet Lodge

White-bellied Woodstar en Long-tailed Sylph, Owlet Lodge
We zien Collared Inca, Fawn-breasted Briljant, White-bellied Woodstar, Long-tailed Sylph en Speckled
Hummingbird, en allemaal op enkele meters afstand. Na de lunch rijden we naar Fundo Alto Nieva, de
beste plek voor Royal Sunangel. Die zien we hier niet, maar ook hier is het een spektakel aan
kolibries met onder meer Rufous-vented Whitetip, Violet-fronted Brilliant, Booted Racket-tail en
Greenish Puffleg.

Rufous-vented White-tip en Booted Racket-tail, Fundacion Alto Nieva
We lopen vervolgens de trails hier en zien Bar-winged Wood-Wren, een andere endeem voor hier.
Vervolgens lopen we in de late namiddag de trail voor de Long-whiskered Owlet. Onderweg zien we
in het laatste licht nog een fraaie Ochre-fronted Antpitta, Vervolgens is het lopen naar de plek van de
Long-whiskered Owlet. Aangekomen op de plek hoorden we meteen een vogel roepen waarna ie zich
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verplaatste en even later prachtig liet zien, wat een te gek klein beestje zeg! Even later zien we ook
nog Cinnamon Screech Owl waarna we het bier en het eten zeer goed smaakte!

Long-whiskered Owlet, Fundo Alto Nieva
Dag 9: 18 februari
Abra Patricia
We starten de dag langs de weg bij Owlet Lodge. Chestnut-collared en White-tipped Swifts scheren
vlak langs ons als we op zoek zijn naar Roya Sunangel op bloemen langs de weg. We willen in de bus
stappen als Gerrit Jan plotseling roept dat ie er een ziet bij de bloemen. We stappen snel uit en zien
inderdaad een prachtige kobaltblauwe Royal Sunangel fourageren. Geweldig! We maken nog enkele
stops langs de weg en hebben een ontspannen lunch in een restaurant onderweg.
We genieten van een rustige middag bij het hotel en brengen nog een bezoek aan het meer. Nu met
Large-billed Tern en Sedge Wren. Rondom de lodge zien we Speckle-breasted Piculet en Blackcrested Warbler. We sluiten af met een mooie avond in het lokale restaurant met kaarslicht want de
stroom viel uit.

Nevelwoud bij Abra Patricia
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Dag 10: 19 februari
Abra Patricia – Waqanki
We beginnen vroeg en rijden naar Aguas Verdes (2,5 - 3 uur). Een lokale vogelaar heeft hier een
houten uitkijktoren gebouwd waar met behulp van maïs lastige grondvogels zoals Rufous-breasted
Wood-Quail, Little and Cinereous Tinamou en Gray-necked Wood-Rail zich soms laten zien. Ook
Yellow-billed Sparrow bezoekt deze voederplek. Op feeders komen bovendien Blue-fronted and
Green-fronted Lancebill, Napo Sabrewing, Green Hermit en vele andere soorten. Dit type bos (met wit
zand!) is bovendien goed voor Northern Chestnut-tailed (Zimmer’s) Antbird en Huallaga (Black-bellied)
Tanager. Deze laatste is endeem. Bij aankomst zien we al gelijk een Black-banded Woodcreeper net
buiten de hut. We nestelen ons vervolgens in de hut en het duurt minder dan 10 minuten voordat de
eerste tinamou zich laat zien, een Little. Even later gevolgd door een Cinereous. Rufous-breasted
Wood-Quail laat zich alleen horen helaas. Dan is het tijd voor de kolibrie feeders die even verderop
langs de trail staan.

De feeders bij Aguas Verdes
We zien al snel Wire-crested Thorntail en Rufous-crested Coquette. Maar ook Green Hermit, Bluefronted Lancebill, Violet-headed Hummingbird, Rufous-throated en Golden-tailed Sapphire. Maar het
waren niet alleen kolibires die hier de show steelden: twee prachtige Golden-collared Toucanets zaten
fraai boven in een boom en Peruvian Warbling Antbird liet zich aan iedereen zien aan de rand van de
dichte begroeiing. Terug bij de hut voor de feeders zagen we met moeite uiteindelijk de Northern
Chestnut-tailed (Zimmer’s) Antbird, scharrelend door de ondergroei.

Wire-crested Thorntail en Rufous-throated Sapphire, Aguas Verdes

14

We vogelen langzaam terug naar de busjes en zien Ferruginous Pygmy Owl, Yellow Tyrannulet,
Black-faced Tanager en Long-tailed Tyrant. We rijden door naar Afluentes, en stijgen weer wat in
hoogte. Hier zien we Ecuadorian Piedtail op de feeders. Langs de weg komen we prachtige flocks
tegen met onder meer Ecuadorian Greytail, Blue-necked, Masked, Bay-headed, Paradise en Orangeeared Tanagers, Yellow-cheeked Becard, Lemon-browed Flycatcher, Peruvian en Ecuadorian
Tyrannulet, Scale-crested Pygmy-Tyrant en Wing-barred Piprites. Een Sickle-winged Guan laat zich
mooi door de telescoop zien.

Wing-barred Piprites en Ecuadorian Tyrannulet, Afluentes
We zakken verder af richting Moyobamba (c 800 m hoogte) en stoppen bij een moerasgebiedje waar
we al snel Black-capped Donacobius, Pale-eyed Blackbird en Black-billed Seedfinch zien. Bij
rijstvelden verderop is het helemaal genieten met vele Oriole Blackbirds, enkele schitterende Limpkins
maar ook Rufous-sided Crake en Spotted Rail die we beiden konden zien! We sluiten de dag af met
maar liefst 122 soorten en genieten van ons heerlijke hotel in Moyobamba.

Hotel in Moyobamba
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Dag 11: 20 februari
Waqanki
Na een ontbijt rijden we naar Waqanki lodge waar we een trail gaan lopen. Eerst bezoeken we de
‘tuin’ van de broer van Carlos, een goede plek voor Varzea Thrush. We horen een vogel zingen en
zien ‘m vluchtig. Een Little Woodpecker laat zich wel goed zien, net als Western Wood Pewee. De trail
door het bos loopt langzaam omhoog en we zien de eerste Speckled Chachalaca’s. We zien en horen
ook diverse antbirds: één van de eerste is een schitterende Spot-backed Antbird, even later gevolgd
door een Spot-winged. We horen verder White-plumed en Blackish Antbird. We zien Yellow-browed
en Black-and-white Tody Flycatchers maar ook Green en Fiery-capped Manakin. We komen op de
plek voor Lanceolated Monklet maar helaas blijft de roepende vogel voor ons verborgen. Eulers
Flycatchers zien we met regelmaat hier, net als overwinterende Cerulean Warblers. Een paartje Blue
Ground-Doves laat zich uitgebreid bekijken. Dan komen we een prachtige flock tegen met daarin
Slaty-capped Shrike-Vireo, Stripe-chested Antwren, Orange-bellied Euphonia, Canada Warbler,
Yellow-crested, Green-and-gold, Yellow-bellied en Paradise Tanager, Blue en Black-faced Dacnis,
Purple Honeycreeper en meer. Geweldig!

Het regenwoud bij Waqanki
We genieten van een welverdiende lunch en wat rust bij het hotel. In de middag bezoeken we de
kolibrie feeders met opnieuw een nieuw pallet aan soorten. In totaal zien we hier maar liefst 16
verschillende soorten! Denk aan Little Woodstar, Rufous-crested Coquette, White-chinned Sapphire,
Black-throated Mango, Brown Violetear maar ook Black-throated en Great-billed Hermit.
Maar het zijn niet alleen kolibries die hier de show stelen. Een vliegenvanger komt voor ons in de
boom zitten en wordt herkend als een Mishana Tyrannulet, een soort die pas in 2001 is beschreven!
Aan het eind van de middag doen we nog een afsluitende wandeling door een savanne-achtig gebied
bij de lodge waar we Cinereous-breasted Spinetail zien maar ook Purple-throated Euphonia. In het
donker rijden we uiteindelijk terug naar ons hotel waarbij we onderweg nog een fraaie Tropical
Screech-Owl zien zitten.
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Spot-backed Antbird en Blue Ground Dove, Waqanki

Cerulean Warbler en Mishana Tyrannulet, Waqanki

Grey-breasted Sabrewing en Little Woodstar, Waqanki
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Golden-tailed Sapphire en Rufous-crested Coquette, Waqanki
Dag 12: 21 februari
Waqanki – Tarapoto
In de ochtend besteden we nog enkele uren in Waqanki en lopen dezelfde trail. Helaas opnieuw geen
Lanceolated Monklet maar wel nog een 5-tal nieuwe voor de lijst zoals bijvoorbeeld Cinereousthroated Spinetail en Red-necked Woodpecker. In de omgeving van Moyobamba doen we nog een
tour speciaal voor Point-tailed Palmcreeper, en die laat zich uiteindelijk geweldig mooi zien in de
palmen bij enkele visvijvers.

Point-tailed Palmcreeper, Moyomamba
Vervolgens verplaatsen we ons naar Tarapoto (2 - 2,5 uur) en stoppen onderweg bij de Quiscarrumi
brug voor Oilbird; we hoeven voor deze soort dus geen grot in! We zien minstens twintig vogels in een
de donkere spelonken onder ons, sommige zijn opmerkelijk actief. De volgende stop is een meer voor
Masked Duck die we binnen niet al te lange tijd vinden, tezamen met Purple Gallinule en Chestnutbellied Seed Finch. Een meer bij Tarapoto levert soorten op als Hoatzin, Southern Lapwing en Blackbellied Whistling Duck.
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Oilbirds bij daglicht bij de Quiscarrumi brug
Dag 13: 22 februari
Tarapoto
Het is vannacht noodweer en velen van ons worden wakker door onweer en zware regenbuien. De
ochtend regent het nog licht maar na ontbijt rijden we toch gewoon naar ons vogelgebied bij de tunnel
langs de weg naar Yurimaguas. We komen echter al snel in een file terecht vanwege een landslide,
de omvang is nog niet helemaal duidelijk maar als ik samen met Carlos een kijkje ga nemen wordt
duidelijk dat dit niet binnen een paar uur opgelost is. We zien hier nog wel enkele soorten (Southern
Chestnut-tailed Antbird bijvoorbeeld) die nieuw zijn voor de lijst maar we besluiten toch om te keren en
te rijden naar het droge bos voor de specialiteiten aldaar. Met een forse vertraging komen we
halverwege de ochtend aan in het gebied. Ook daar heeft het geregend maar we kunnen de trail
gelukkig gewoon lopen.
We zien hier White-browed Antbird, Northern Slaty Antshrike, Great Antshrike, Pygmy Antwren en
White-bellied en Rusty-fronted Tody Flycatcher. Een kikkerachtig geluid blijkt afkomstig van een
Sulphur-bellied Tyrant-Manakin, een bedreigde soort van dit type bos. De vogel zit doodstil en als je
‘m eenmaal in beeld hebt laat de vogel zich goed zien. Na een opnieuw heerlijke lunch - gemaakt door
onze chauffeurs – proberen we het opnieuw en rijden we naar het tunnelgebied. De weg is open en
we maken een mooie wandeling bij Aconabikh, de plek voor Koepcke’s Hermit. Deze zien we vrij snel
bij de feeders, net als Goulds Jewelfront.

Goulds Jewelfront en Koepcke’s Hermit bij Aconabikh
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Geweldige plek ook weer hier, met name de 1,5 km lange trail door het bos. Een lek van Goldenheaded Manakin was zonder meer geweldig, net als de lange reeks aan nieuwe soorten met onder
meer Green-backed Trogon, White-fronted Nunbird en Fulvous Shrike Tanager. De uitsmijter was de
uitkijktoren aan het eind van de dag met een enorme diversiteit aan (nieuwe) soorten in combinatie
met een geweldig uitzicht! Black en Red-faced Caracaras vlogen langs, enkele Lettered Aracaris lieten
zich mooi zien bovenin de kale takken van dode bomen, net als Lineated Woodpecker en Bat Falcon.
Andere soorten die we deze laatste uren vanaf de uitkijktoren zagen waren White-lined Tanager,
Moriche Oriole en zelfs een zichtwaarneming van Russet-crowned Crake!

Rusty-backed Antwren en Golden-headed Manakin, Aconabikh
Dag 14: 23-24 februari
Tarapoto – Lima – Amsterdam
Op deze laatste dag bezoeken we nog eenmaal Aconabikh, waar we de trail nogmaals lopen en een
laatste blik werpen vanaf uitkijktoren. Opnieuw best wat nieuwe soorten zoals Blue-crowned Manakin
Rusty-backed Antwren. Buff-throated Foliage Gleaner, Ochre-bellied Flycatcher, Yellow-tufted
Woodpecker, maar ook Parague die door de lokale gids werd aangewezen. Vervolgens was het
omkleden, spullen pakken en naar het vliegveld voor de terugvlucht naar via Lima naar Amsterdam
waar we de volgende dag aankomen.
Top 5 soorten van de deelnemers tijdens de reis:
1. Marvelous Spatuletail
2. Long-whiskered Owlet
3. Rufous-crested Coquette
4. Peruvian Plantcutter
5. Golden-headed Manakin

Vlnr Puc, Gerrit Jan, Jan, Nico, Koen, Gert, Adriaan, Anja, Juriaan, Laurens en Diederik
Laurens Steijn, juni 2017
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