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Dag 1 -8 september 2018
De Brazilië fotoreis begint voor de deelnemers op Amsterdam Airport Schiphol. Na een vlucht van 12
uur arriveren zij 19:45 uur lokale tijd in Rio de Janeiro. Op korte afstand van Galeão International
Airport (GIG) overnachten zij.
Dag 2 – 9 september 2018
Vroeg in de morgen vertrekken zij met een nationale vlucht via São Paulo naar Cuiabá. Op de
luchthaven worden zij hartelijk ontvangen door de Nederlandse reisleider Jos van den Berg, lokale
gids Alyson en chauffeur Milson. Alvorens we verder gaan naar ons eerste logeeradres, bezoeken we
een typisch Braziliaans restaurant. Lange buffettafels staan klaar met allerlei heerlijk voedsel. De
obers lopen de tafels met gasten langs met grote stukken vlees aan een spies waar zij op verzoek een
stuk(je) afsnijden. Na de uitgebreide lunch stappen we in de bus en rijden richting Chapada dos
Guimarães. Al snel zien we de indrukwekkende rode steile rotswanden van het hoogplateau voor ons
opdoemen. In dit bijzondere habitat zullen we enkele dagen verblijven. Geen slecht vooruitzicht!
Aangekomen bij onze pousada nemen we eerst een pauze tot 15:00 uur. De verdere duur van de reis
zullen we dit min of meer aanhouden. Vanwege de hoge middagtemperatuur van circa 35 graden
Celsius is het beter tussen 12:00 en 15:00 uur pauze te nemen. In deze periode doen ook de vogels
het rustig aan. ’s Middags gaan we voor de eerste maal op pad. We bezoeken een klein bos dat
grenst aan het nationale park. De eerste kennismaking met de Braziliaanse avifauna levert al direct
leuke soorten op zoals Rufous-tailed Jacamar, Amazonian Motmot en Yellow-tufted Woodpecker. De
op het pad lopende Tatapau Tinamou is niet de kleurrijkste maar zeker de meest bijzondere soort
van de dag. Tinamous zijn typische bosvogels die over de bosbodem scharrelen en zich maar zelden
laten zien. In de schemer keren we terug naar Chapada. Na het invullen van de checklist en een diner
in een Italiaans restaurant zoeken we om 21:00 uur ons bed op.
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Chapada dos Guimarães (Jolanda)

White-eared Puffbirds (Oscar)
Dag 3 – 10 september 2018
We gaan vroeg uit de veren. Ook dit wordt een vast ritueel. Na het ontbijt stappen we vol goede
moed bij Alyson en Milson in de bus. Nog in de bebouwde kom stoppen we even om een prachtige
Plumbeous Kite van dichtbij te kunnen zien en fotograferen. Even later rijden we op een zandweg in
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de cerrado net buiten Chapada. Dit open savanneachtige gebied is droog en heeft een typische lage
bebossing. We lopen over een stoffige weg en zien typische soorten voor dit habitat zoals de
uitbundig baltsende White-rumped Tanagers. Een mannetje White-eared Puffbird probeert een
vrouwtje te verleiden met een zojuist gevangen kikkertje. Verschillende vliegenvangers, duiven en
winterkoningen worden vastgelegd op de geheugenkaarten. De eerste Toco Toucan is een feit. Het
gaat te ver om alle soorten op te sommen maar geloof me, het zijn er veel. Tegen het middaguur
vertrekken we en lunchen in een zogenaamd kilo restaurant. Er wordt afgerekend per gewicht,
ongeacht wat je op je bord schept.
Na de middagpauze bezoeken we het gebied met de bekende waterval Bridal Veil (Veu de Noiva).
Hier zien we meerdere papegaaiensoorten. Schitterende Red-and-green Macaws stelen de show. Het
is een betoverend landschap waar we in alle rust een paar uur wandelen, kijken en fotograferen. Aan
het einde van de middag verschijnen de White-collared Swifts in grote groepen vliegend in het dal bij
de waterval. Als de lucht oranje kleurt en de zon langzaam achter de horizon verdwijnt, keren we
tevreden ‘huiswaarts’.

Deelnemers op pad in Nationaal Park Chapada dos Guimarães (Jolanda)
Dag 4 – 11 september 2018
Vandaag rijden we in alle vroegte naar het nationaal park. Tijdens de wandeling worden we begeleid
door twee gidsen van het park. De regels schrijven voor dat bezoekersgroepen begeleid moeten
worden. In het park aangekomen lopen we net als gisteren bij een aangename temperatuur door de
cerrado. We zien ook nu weer fraaie soorten zoals de schaarse Coal-crested Finch en met enige
moeite Horned Sungem. Het mannetje van deze kolibriesoort is een juweeltje… Enkele Burrowing
Owls laten zich tot op slechts een paar meter benaderen. Voor de fotografen is dit uiteraard een
feestje. Het tweede deel van de morgen bezoeken we Cidade de Pedra, in goed Engels ‘Stone City’.
De omgeving is heel bijzonder met de vele bizarre rotsformaties gevormd door wind en regen. Een
van de gidsen vertelt enthousiast over dit indrukwekkende gebied. Bij de rand van het plateau
gekomen hebben we een adembenemend uitzicht. Op de rode rotswanden zien we enkele Red-and-
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green Macaws. Deze ara’s broeden op de kliffen. Op de terugweg naar de pousada zien we onze
eerste Greater Rheas, de grootste (loop)vogels van Zuid-Amerika.

White-browed Blackbird (Oscar)
In de middag rijden we naar het zuiden. We passeren uitgestrekte katoenvelden. De oogst ligt in
enorme balen op het land. We verlaten de hoofdweg en al snel zien we een grote groep Whitebrowed Blackbirds. De vogels laten zich prachtig fotograferen zittend in het gewas dat op de akker
staat. Het absolute hoogtepunt van de dag is een schitterend mannetje Black-masked Finch. Zelfs
Alyson met zijn indrukwekkende Braziliaanse vogellijst is zo blij als een klein kind. Mooie
waarnemingen van onder meer Rusty-backed Antwren, een groep Yellow-faced Parrots en Whitetailed Hawk maken het feest compleet. Oscar weet aan het eind van de middag nog knap een Least
Nighthawk te fotograferen. De in de schemer jagende Velduil is een zeldzame verschijning in Mato
Grosso. Deze vogeldag was weer overweldigend.
Dag 5 – 12 september 2018
In alle vroegte gaan we deze laatste volle dag van ons verblijf in de cerrado op pad.
We missen nog enkele aansprekende soorten die we juist hier kunnen vinden.
Allereerst doen we op twee verschillende plaatsen aan de rand van het plateau een poging om de
oogstrelende Blue Finch te vinden. Helaas blijft succes uit. Wel krijgen we een schitterende Crested
Black Tyrant en Grey Monjita voor de lenzen.
Onze volgende bestemming is een doodlopende weg in de Jamacá vallei. We lopen over deze
onverharde weg met aan weerskanten gemengd bos. De activiteit van de vogels is hoog. We krijgen
verschillende ‘flocks’ te zien. Tanagers, vliegenvangers en wielewalen verplaatsen zich door de
kruinen. Een groep Swallow-tailed Kites vliegt al jagend boven het bos. Het regent soorten deze
morgen, die zich weliswaar niet allemaal even makkelijk laten zien. Een Fiery-capped Manakin laat
regelmatig zijn klakkend geluid horen. Uiteindelijk lukt het de meeste deelnemers om deze slechts
negen cm kleine manakin te zien.
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Masked Tityra (Oscar)

Hooded Capuchin Monkey (Oscar)
De klapper van de dag is voor de meeste deelnemers de korte zichtwaarneming van een Pavonine
Cuckoo. Deze ‘spookvogel’ verplaatst zich onzichtbaar door de dichte lage vegetatie van het bos. Zijn
roep klinkt heel dichtbij en toch duurt het een half uur voor we eindelijk een glimp van deze
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stiekemerd te zien krijgen. In de tuin van een Braziliaans-Belgisch gidsenpaar mogen we rondlopen
en zien onder meer een paartje Blue-crowned Trogons bij een oud termietennest dat zij ‘gekraakt’
hebben.
In de middag gaan we terug naar deze vogelrijke omgeving. Rustig wandelend krijgen we geheel
andere soorten te zien dan in de morgen. Band-tailed Manakin, Yellow-tufted Woodpecker en
Amazonian Motmot laten zich schitterend fotograferen. Aan het eind van de middag worden we in
een tuin door de eigenaar uitgenodigd om bij een nestboom van een Channel-billed Toucan te
komen kijken. De vogel laat zich prachtig zien.

Blue Finch (Oscar)
Dag 6 – 13 september 2018
Deze dag verlaten we Chapada en gaan op weg naar de Pantanal. Maar eerst doen we nog een
poging voor twee soorten, Chapada Flycatcher en hoe kan het anders; Blue Finch. De eerste lukt
helaas niet ondanks verwoede pogingen op twee verschillende plaatsen. Uiteindelijk vinden we wel
een schitterend mannetje Blue Finch. De vogel beweegt zich al zoekend naar zaden over de grond.
Vaak verstopt tussen het hoge gras maar soms ook mooi open. De camera’s doen hun werk en
voldaan gaan we op weg naar een geheel andere omgeving gelegen ten zuiden van Cuiabá; de
Pantanal, het grootste draslandgebied ter wereld.
Na een busrit van een paar uur verlaten we het asfalt en rijden op de Transpantaneira, de weg tussen
Poconé en Porto Jofre. Al snel wordt duidelijk waarom de Pantanal voor natuurliefhebbers zo’n
geweldige bestemming is. Het wemelt van de dieren. Werkelijk overal is er leven in de talrijke
ondiepe plassen. Om op tijd voor de lunch te arriveren op onze logeerplek, een prachtige lodge met
de naam Pouso Alegre, maken we slechts een paar korte stops. Vlak voordat we arriveren, zien we
een prachtige Tapir die zich op korte afstand laat bekijken.
Na de middagpauze maken we een wandeling in de buurt van de lodge. Fraaie vogelsoorten als
Hyacinth Macaw, Great Rufous Woodcreeper, Scaly-headed Parrot en Grey-crested Cacholote laten
zich mooi zien en vereeuwigen.
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Jabiru’s op nest (Jolanda)
We krijgen ook andere dieren in beeld zoals Black-and-white Tegu, een groot schubreptiel van soms
meer dan een meter lang, Coati’s (neusberen) en ontelbare Jacare Caimans. Dit is de meest
voorkomende reptielensoort in de Pantanal. In ieder plasje liggen meerdere exemplaren van deze
voor mensen ongevaarlijke krokodilachtige. Na een paar uur worden we opgepikt door een open
safariwagen en rijden verder dit uitgestrekte gebied in. Vanuit de truck zien we onder meer Red
Brocket Deer en Collared Peccary. De laatste lijkt op een klein zwijn maar behoort tot een aparte
familie. In het laatste daglicht zien we een Undulated Tinamou. Als we terug rijden hebben we een
verrassende ontmoeting met een Tapir. Vlak voor de lodge zitten twee Boat-billed Herons in een
boom. Pauragues, de meest voorkomende nachtzwaluwensoort in dit gebied laten zich veelvuldig
horen en af en toe zien in het schijnsel van de zaklantaarn.
Dag 7 – 14 September 2018
Another day in paradise.
Voor het ontbijt wordt bij de lodge elke dag wat fruit neergelegd op een vaste voederplek. Het is een
komen en gaan van vele kleurrijke vogelsoorten zoals Toco Toucans, Chestnut-eared Aracari’s,
Crested Oropendola’s en nog veel meer soorten die zich te goed doen aan de papaya’s en bananen.
Coati’s lopen in de tuin en ook een Crab-eating Fox scharrelt wat rond om te kijken of er nog wat van
zijn gading bij zit. Dit festijn levert prachtige momenten op voor de aanwezige fotografen.
Vervolgens genieten we van een stevig ontbijt en gaan daarna weer op pad met de truck.
Na een korte rit met onderweg aansprekende soorten als Sunbittern (Zonneral), Amazon Kingfisher
en Great Horned Owl op het nest wordt de truck geparkeerd en gaan we te voet verder. We horen
een Collared Forest- Falcon en niet veel later zien we deze valk ook zitten middenin een dicht
bosperceel. Een andere goede soort die we met enig geduld mooi te zien krijgen, is Mato Grosso
Antbird. Een miervogel, die in een zeer beperkt deel van Brazilië voorkomt. Op de terugweg zien we
een schaarse lijster voor deze regio, White-necked Thrush.
In de middag maken we een wandeling aan de noordkant van de lodge. In een dicht bos horen we
geblaf, waarschijnlijk van een Poema. Ook vinden we later verse sporen van deze katachtige.
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De Jabiru, die een jonge kaaiman in zijn keelzak laat glijden is ronduit spectaculair. Mooie
waarnemingen van onder meer de twee soorten Piping Guans, Capped Herons en een Flavescent
Warbler maken deze dag weer bijzonder geslaagd.

Chestnut-eared Aracari’s (Oscar)

Yellow-billed Cardinals (Jolanda)
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Dag 8 – 15 september 2018
Vandaag verhuizen we naar de volgende plek. Voor het ontbijt gaan sommige deelnemers nog even
langs bij het dagelijks voederritueel, anderen maken een rondje bij de lodge. De rondscharrelende
Azara’s Agouti , een knaagdier met het uiterlijk van een haas met kleine oren en korte poten zorgt
voor blije gezichten. Na het ontbijt maken we nog een korte wandeling voordat we met de truck
verdergaan. Twee spechtensoorten, Campo Flicker en Green-barred Woodpecker laten zich goed
fotograferen. Het hoofddoel van de wandeling is de Great Potoo, een cryptische nachtvogel die zich
overdag onzichtbaar waant, vaak zittend in een dode boom. Met enige moeite vinden we hem.
Foto’s maken van deze vijftig centimeter grote vogel is niet moeilijk. De missie is geslaagd. We
stappen in de truck die ons in vier uur naar Pousada Piuval zal brengen. Dit is een luxe logeerplek op
zo’n 25 km afstand. Onderweg wordt gestopt als er iets interessants te zien is. Dat doen we
regelmatig. Zoals bij een White Woodpecker zittend op een paaltje of bij een dicht bij de weg
zittende Helmeted Manakin met zijn imposante rooie kuif. Rond lunchtijd arriveren we op onze
bestemming.

Blue-crowned Trogon (Oscar)
‘s Middags lopen we eerst rustig naar een plas in dit prachtige uitgestrekte landschap. Dit gedeelte
van de Pantanal is hoger gelegen dan de rest. We zien onder meer Amerikaanse Goudplevieren
foerageren op het grasland. Deze soort broedt in Noord-Amerika en overwintert in Zuid-Amerika.
Als we in de truck verdergaan zien we al snel een andere Noord-Amerikaanse steltloper, Bartrams
Ruiter! Zeker geen gemakkelijke soort om te zien. Een kleine groep loopt niet ver voor ons door het
halflange gras. Ook zien we regelmatig groepjes Guira Cuckoos het grasland afschuimen op zoek naar
insecten en kleine reptielen. Als de duisternis invalt, doen we een poging om Black-banded Owl te
zien. Al vrij snel hebben we geluk en laat een uil zich prachtig in het schijnsel van de zaklantaarn
bekijken. Met bijna 140 soorten op de teller sluiten we de dag voldaan af.
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White Woodpecker (Oscar)

Giant Anteater (Oscar)
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Dag 9 – 16 september 2018
We maken deze ochtend een korte pre-breakfast-tour. Om 5:30 uur stappen we in de truck. Het doel
op deze vroege morgen is het vinden van Reuzenmiereneter.
In het gebied waar we logeren staan ontelbare termietenheuvels en is daarom het ideale decor voor
deze tot de verbeelding sprekende soort. We hebben mazzel. Als we nog maar een kwartier
onderweg zijn, zien we op de uitgestrekte vlakte een Reuzenmiereneter lopen. Het ruim twee meter
grote beest inspecteert de termietenheuvels met zijn uitermate goed ontwikkelde reukorgaan. Als
we voorzichtig proberen iets dichterbij te komen verdwijnt het imposante beest al snel in het bos.
Gelukkig hebben we de foto’s nog……Een paar Red-legged Seriema’s werken op onze lachspieren met
hun merkwaardig verend loopje en lachende roep.
Na een uitgebreid ontbijt rijden we verder het gebied in en maken een wandeling in een laag bos.
Enkele hoogtepunten van deze ochtend; een nest van een Black Vulture diep in een boom op
ooghoogte en een prachtige zichtwaarneming van een endemische Black-bellied Antwren. Eigenlijk is
de hele morgen een aaneenschakeling van hoogtepunten. We zien prachtige Capped Herons,
Rufescent Tiger Herons, Jabiru’s op het nest etc., etc.
In de middag zien we een paartje uitermate zeldzame White-fronted Woodpeckers. We brengen een
bezoek aan een nestboom van Hyacinthara’s. Een volgroeid jong tracht een palmnoot, het
hoofdvoedsel van deze gigant, te kraken. We sluiten deze succesvolle dag af in een schitterende
omgeving waar we getuige zijn van de slaaptrek van Roseate Spoonbills, jagende Black Skimmers en
een Bat Falcon zittend in de top van een dode boom. En dat alles bij een roze oranje kleurende lucht
en een serene stilte………………..
Dag 10 – 17 september 2018
Deze morgen verlaten we Pousada Piuval. Op het programma staat een absoluut hoogtepunt van
deze reis. We gaan de rivier op en hopen een Jaguar te zien!
Daarvoor gaan we op weg naar Porto Jofre, gelegen aan de Rio São Lourenço. We hebben weer de
beschikking over een comfortabele minibus met ‘onze’ sympathieke chauffeur Milson.
Onderweg zien we prachtsoorten als Scarlet-headed Blackbird en Laughing Falcon. We stoppen langs
de weg bij een klein bos met enkele hoge bomen. Hier krijgen we een kleurrijke American Pygmy
Kingfisher en Chotoy Spinetail voorgeschoteld. Een Little Woodpecker doet zich vlak boven onze
hoofden tegoed aan larven die hij uit de stam van een boom peutert.
De kapitein van onze houseboat is gewaarschuwd dat we onderweg zijn. Dat betekent dat we verder
moeten naar de rivier om op tijd voor de watertaxi te zijn. Als we arriveren wordt onze bagage eerst
in de boot geladen en als wij plaats hebben genomen varen we met een behoorlijke snelheid naar
ons verblijf voor de komende dagen, de Jacaré houseboat.
Na een voortreffelijke lunch gaan we in een kleine boot het water op. Al snel kunnen we enkele
nieuwe soorten aan onze inmiddels indrukwekkende lijst toevoegen. Black Skimmers, Pied Plovers en
Yellow-billed Terns laten zich op een zandbank prachtig fotograferen.
Enkele Black Vultures zitten op een drijvende dode kaaiman. Dit levert een bijzonder fotomomentje
op. De geur die onze neuzen bereikt als we voorbij het tafereel varen wordt minder enthousiast
ontvangen.
Dan komt via de walkie-talkie het bericht binnen dat een Jaguar is gezien. We varen met hoge
snelheid naar de plaats waar we zo’n tien minuten later aankomen. Er liggen al meerdere boten en
voorzichtig sluiten we aan. Met veel moeite zien we tussen de dichte oevervegetatie een Jaguar
liggen. Na enkele minuten komt er beweging in het beest en komt deze langzaam volledig in beeld.
De verrassing is groot als plotseling ook een welp tevoorschijn komt. Onze eerste Jaguars, moeder en
kind, wat een prachtige waarneming. Het jong is constant aan het spelen met zijn moeder. Op
gepaste afstand kunnen we dit spektakelstuk gadeslaan. De boten laten ruimte aan de katten en
uiteindelijk doen deze wat enigszins de verwachting was, ze zwemmen de rivier over. Bij mooi oranje
avondlicht klimmen ze na enkele minuten de kant op en verdwijnen uit zicht. We varen terug bij een
snel invallende duisternis. De boven de rivier jagende Band-tailed Nighthawks lijken ons te
vergezellen.
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Limpkin aangevallen door Southern Crested Caracara (Oscar)

Black Vultures op dode kaaiman (Oscar)
Dag 11 – 18 september 2018
Vandaag zitten we om 6:00 uur in de boot. Het is op deze vroege morgen nog fris. Er hangt nevel laag
boven de rivier. Al snel zien we de eerste vogels en zoogdieren. Een groep Neotropic Cormorants in
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een boom lijkt te wachten tot de zon door komt. Een Anhinga strekt zijn lange nek, zittend op een
horizontale boomstam in het water. Ringed Kingfishers zijn al actief en vliegen regelmatig langs ons.
Een familie Capybara’s neemt een frisse ochtendduik. We varen in een rustig tempo verder en
stuiten op een familie Reuzenotters. Deze giganten, de mannetjes kunnen bijna twee meter worden,
leven in groepen. Onverstoorbaar laten ze zich door ons benaderen. Op korte afstand zien we vanuit
de boot hoe deze beesten ongegeneerd grote vissen met hun scherpe tanden aan stukken scheuren
en smakkend naar binnen werken. Hun prooi bestaat vaak uit Sucker Fish, een meervalsoort. Als ze
genoeg hebben gegeten zwemmen ze met grote snelheid verder.
De eerste Jaguar-alert komt door. We zijn snel op de plek en zien een jong vrouwtje. Individuele
Jaguars zijn door uiterlijke kenmerken zo als de kleur van hun vacht en het vlekkenpatroon te
onderscheiden. Op deze manier is de Jaguarpopulatie in dit gebied in kaart gebracht en hebben veel
dieren een naam gekregen. Volgens Alyson kijken we nu naar Amber. Ze verdwijnt na korte tijd in het
struikgewas.
Kort na deze ontmoeting volgt weer een melding en zien we kort moeder en kind Jaguar van gisteren
op de oever lopen. Ook zij verdwijnen al na enkele minuten uit zicht. De morgen is snel
voorbijgegaan en we varen onze lunch tegemoet.
Deze middag gaan we uiteraard weer op pad. Ook vandaag hebben we al meerdere Jaguars gezien. In
dat opzicht is ‘de druk van de ketel’. We varen rustig over de Rio Piquirí. Op de oever zien we twee
Southern Screamers. Een Yellow-rumped Cacique en een Orange-backed Troupial nemen
gebroederlijk een bad in een ondiep gedeelte van de rivier. Een groep Giant Otters stroopt de oever
af op zoek naar voedsel. We staan versteld van de snelheid waarmee deze dieren stroomopwaarts
kunnen zwemmen.
We volgen een kwartier lang een man Jaguar die langs de oever loopt, geursporen achterlaat en in de
rivier zwemt. Aan het eind van de middag maken we prachtige foto’s van zonnebadende Capybara’s.
Een mannetje Bare-faced Curassow laat zich mooi bekijken en toont ons zijn opvallende kuif. Op de
valreep zien we op korte afstand van onze houseboat een moeder Jaguar met een jong van ca. 1 jaar.
Het was vandaag een uitermate succesvolle ‘Jaguar-dag’ met in totaal maar liefst zes verschillende
dieren.

Hyacinth Macaw (Oscar)
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Jaguar, moeder en welp (Oscar)
Dag 12 – 19 september 2018
We maken vandaag nog een keer een vaartochtje voordat we vertrekken naar onze laatste
logeerplek. Al snel zien we een familie Black-and-gold Howler Monkeys. Nieuwsgierig worden we
vanuit de boomkruinen door deze brulapen bekeken. En ja hoor, de eerste Jaguar alert komt binnen.
Binnen enkele minuten zijn we ter plaatse. Een vrouwtje ligt relaxed op de oever en kijkt onverschillig
naar de toegesnelde toeschouwers. Na een tijdje gaat ze iets anders liggen en gaapt een paar keer.
We besluiten verder te varen. Langzaam varend zien we zoals eigenlijk iedere keer allerlei fraais. Een
Jabiru paar op het nest met twee grote jongen, zonnebadende Reuzenotters, een Common Green
Iguana op een zandbank en een grote kaaiman die een flinke meerval na enig manoeuvreren al
krakend naar binnen werkt. Ook zijn we getuige van een Jaguar zittend hoog op de oever met twee
meter onder hem een volwassen Capybara met twee jongen. Na tien minuten waagt de Jaguar de
sprong maar dan blijkt hoe snel Capybara’s kunnen zijn. Voordat de Jaguar beneden is zwemmen de
Capybara’s al in de rivier. Een ‘kill’ was het absolute hoogtepunt geweest van alle Jaguarmomenten
maar dit was ook erg spectaculair.
Na de lunch verlaten we de houseboat en varen nog een half uurtje over de rivier richting Porto Jofre
waar Milson op ons wacht. Dit tochtje levert toch weer enkele nieuwe tripsoorten op, een Whiterumped Sandpiper ( Bonapartes Strandloper, een Noord-Amerikaanse dwaalgast in NL) en een
jagende Long-winged Harrier. De kiekendief laat zich schitterend in vlucht fotograferen.
Niet veel later zitten we in de minibus en zijn we op weg naar Hotel Pantanal Mato Grosso. Bij het
bosje waar we op de heenweg ook hebben gestopt zien we een paartje Great Horned Owls met een
groot jong. Niet veel later moet Milson vol in de remmen om te stoppen voor een op de weg
zonnebadende Yellow Anaconda. De slang met een geschatte lengte van tweeëneenhalve meter laat
zich kort zien en verdwijnt dan rap onder een brug in het ondiepe water.
Voordat we naar het hotel gaan maken we nog een wandeling in de naaste omgeving. Rufousfronted Thornbird, Rusty-backed Antwren en Great Ant-Shrike zijn enkele soorten die mooi
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gefotografeerd worden. Als de schemering valt zorgen boven onze hoofden jagende Nacunda
Nighthawks voor een fantastische afsluiting van de dag.

Long-winged Harrier (JosvdB)

Yellow Anaconda (Jolanda)

16

Dag 13 – 20 september 2018
De laatste vogeldag is aangebroken. Voor het ontbijt zien we een Buff-bellied Hermit bij de bloeiende
Bougainvilleas naast onze kamers. De dag begint al goed. Vanmiddag hebben we een belangrijk
vaartochtje op het programma staan. Belangrijk in die zin dat we kans maken op het zien van een
drietal keiharde soorten. Maar eerst maken we na het ontbijt een wandeling in het achter ons hotel
gelegen bos. Daarbij lopen we constant op korte afstand van de Rio Sararé. Onvoorstelbaar dat we
ook hier nog meerdere vogelsoorten zien die voor de reis nieuw zijn zoals Tawny-crowned PygmyTyrant, Stripe-necked Tody-Tyrant and Dull-capped Attila. Een paartje Band-tailed Antbirds geven
een mooie show weg. Een Forest Elaenia zien we razendsnel met nestmateriaal aan- en afvliegen. Dit
is een absolute uitdaging voor de fotografen. Pale-crested en Cream-colored Woodpecker, twee
middelgrote spechten met een lichte kuif laten zich prachtig zien. De ontmoeting met enkele
nieuwsgierige Hooded Capuchin Monkeys verloopt in goede harmonie.
Na een lange middagpauze stappen we om 16:00 uur aan boord van een kleine boot voor het laatste
vaartochtje van de reis over de Rio Sararé. Dit is een meanderende rivier die door een groot deel van
de Pantanal loopt. We varen door uitgestrekte bedden van waterhyacinthen. Op de oever staan twee
prachtige Capped Herons. We varen verder en zien niet veel later in een beschaduwd deel op de
oever een reiger lopen. Agami Heron! De vogel loopt onder de dichte vegetatie en lijkt vliegende
insecten te vangen. Wat een schitterende vogel. De kastanjebruine en glimmende groene kleuren
knallen er uit als het zonlicht op de vogel valt. De afbeelding in de vogelgids doet absoluut geen recht
aan de schoonheid van deze schuwe reiger. De zonneral, die in de buurt loopt laat opgewonden zijn
prachtig verenkleed zien maar moet nu genoegen nemen met minder aandacht. We varen na een
kwartier weer verder als de reiger zich in de dichte oevervegetatie heeft teruggetrokken.

Buff-bellied Hermit (Oscar)
Na korte tijd zien we de volgende ‘harde’ soort. Een Sungrebe zwemt onder een overhangende boom
dicht tegen de oever. De vogel klimt uit het water en gaat op een boomstam zitten. Duidelijk zijn de
merkwaardig geel-zwart gestreepte poten te zien. De verrassingen houden niet op. Een Amazon
Kingfisher vaart een stukje mee op de boot. Met een pruttelende motor varen we langzaam terug.
De zon verdwijnt langzaam achter de bomen. Brazilië telt vijf soorten IJsvogels. Misschien wel de
mooiste ontbreekt nog op onze lijst, Green-and-rufous Kingfisher. We turen de struiken en bomen
langs de oevers af voor deze schoonheid die de voorkeur geeft aan een schaduwrijke zitplaats.
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Een ijsvogel wordt gehoord en even later zien we bij het laatste licht een schitterend exemplaar
tussen de vegetatie zitten. Alle doelsoorten hebben we gezien en hoe! Na een smakelijk diner en het
bijwerken van de lijst gaan we naar ons bed.

Agami Heron (Oscar)
Dag 14 en 15 – 21 en 22 september
Na een vroeg ontbijt vertrekken we met de bus richting het vliegveld van Cuiabá. Hier nemen we
afscheid van Alyson en Milson. De terugreis verloopt zonder vertraging en via São Paulo en Rio de
Janeiro landen we zaterdag 22 september om 14:00uur in Amsterdam.
We kijken terug op een uitermate succesvolle reis met 319 waargenomen vogelsoorten waarvan 11
alleen gehoord, 20 zoogdiersoorten en 7 reptielsoorten. Libellen en vlinders zijn ook gezien maar van
deze soorten is geen soortenlijst bijgehouden. Vele soorten zijn door de deelnemers gefotografeerd.
Twee deelnemers hebben het gepresteerd om maar liefst 288 vogelsoorten te fotograferen!
De door de deelnemers gekozen top 5 van favoriete soorten
1 Jaguar en Agami Heron (gedeeld)
2 Hyacinth Macaw en Giant Anteater (gedeeld)
3 Giant Otter en Swallow-tailed Kite (gedeeld)
4 Tapir
5 Sunbittern
Ik bedank de deelnemers voor hun aangename gezelschap en enthousiasme tijdens deze reis.
Ook namens BirdingBreaks van harte bedankt voor jullie deelname en tot ziens!
Jos van den Berg
Texel, 19 november 2018
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Jos, gids, Rita, Jan, Jolanda, Oscar, JosvdB, Alyson en Milson (vlnr)

Zonsondergang in de Pantanal (Jolanda)
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