Vogelreis Colombia
Vogels kijken in het soortenrijkste land ter wereld
van 25-11-2019 t/m 13-12-2019

Dag 1 Amsterdam – Bogota (25-11-2019)
We verzamelen om 07:10 op Schiphol. Inchecken en door de beveiliging en douane gaan gaat soepel
zodat er ruim voldoende tijd is voor een beker Starbucks-thee en een voorstellingsrondje. Door mist
vertrekt de directe KLM-vlucht een dik half uur te laat, maar de rest van de vlucht verloopt vlekkeloos
zodat we rond half vijf in de middag kennis maken met lokale gids Juan Carlos die ons in een half uur
naar ons hotel loodst. Onderweg scoren we de eerste twee trash-soorten van de trip op gazonnetjes
langs de drukke weg: Eared Dove en Great Thrush.
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Dag 2 Chingaza National Park (26-11-2019)
We vertrekken om 05:30 met onze luxe ruime bus naar Chingaza National Park. Het hotel is
strategisch gekozen zodat we al snel de stad uit zijn, de berg op naar het park. Voor het park maken
we een stop en maken kennis met de eerste soorten: Silvery-throated Spinetail, Masked
Flowerpiercer en Scarlet-bellied Mountain-Tanger en nog wat soorten worden bijgeschreven. We
vervolgen onze weg naar de ingang van het nationaal park en zien het weer langzaam verslechteren.
We rijden nog een stuk het park in en als we op de plek van de Helmetcrest aankomen is er een
combinatie van mist, regen en wind die het vogels kijken wel erg lastig maakt. We gaan toch de bus
uit en komen er na een uurtje achter dat vogels met dit weer niet actief zijn, slecht een enkeling kan
Tawny Antpitta noteren en dat was het wel. We rijden terug naar de ingang in de hoop beter weer te
treffen. Maar nee, de regen zet door en tegen de lunch is de lijst nog altijd een beetje mager. Na de
lunch gaan we naar een tuin vol met kolibrie-feeders. Gelukkig is het inmiddels eindelijk droog en
genieten we van een mooie selectie kolibries. Een van de betere soorten is Blue-throated
Starfrontlet, maar we genieten ook van bijvoorbeeld White-bellied Woodstar, beide Trainbearers,
Sword-billed Hummingbird en Great Sapphirewing. Om vijf uur rijden we weer de berg af terug naar
ons hotel in Bogota.
Dag 3 La Florida (27-11-2019)
Weer lekker vroeg op om rond 06:00 in het gebied La Florida te zijn aan de andere kant van Bogota.
La Florida is een moerasgebiedje aan de rand van de stad. We lopen als eerst naar een vogelhut met
uitzicht op het meer en moeras. Vanuit de hut zien we stapels vogels, het is erg druk met
bijvoorbeeld grote aantallen Andean Duck, Pied-billed Grebe, Blauwvleugeltaling, American Coot en
Bare-faced Ibis. De doelsoorten willen ook goed lukken, we zien bijvoorbeeld meerdere Spot-flanked
Gallinules en Bogota Rails. De laatstgenoemde werkt goed mee, we zien er meerdere voor de hut
scharrelen. Vervolgens lopen we nog een rondje door het park. Soorten als Yellow-backed Oriole,
Andean Siskin en Greater Ani worden dankbaar genoteerd. Met afstand de leukste waarneming is die
van een Northern Parula. De soort is onmiskenbaar, maar zou hier helemaal niet voor moeten
komen. Wat navraag leert dat dit het tweede geval voor het vaste land van Colombia is en de eerste
die gedocumenteerd is, een heuse dwaalgast dus. Na deze zeer succesvolle stop rijden we naar het
westen, om na een uur te stoppen bij een tuin met kolibrie-feeders. Een van de algemeenste soorten
is de endemische Indigo-capped Hummingbird. Black-throated Mango en Rufous-tailed Hummingbird
zijn ook algemeen. Gorgetted Woodstar is een andere goede soort die we mooi zien. Na het spotten
van negen soorten kolibrie vertrekken we weer om in de buurt een late lunch te hebben. De rest van
de middag zijn we onderweg naar onze volgende bestemming, het dorp Victoria.
Dag 4 Bellavista Reserve (28-11-2019)
Het is maar een paar minuutjes rijden van het dorp naar het reservaat. Als eerst stoppen we langs de
weg om aan een bosrand rustig te kijken wat er langs komt. Dit is onze eerste keer in tropisch bos,
dus praktisch alles is nieuw. Een groep Scarlet-fronted Parakeets landt recht voor ons, en zien verder
soorten als Lineated Woodpecker, Cinnamon Becard, Yellow-tufted Dacnis en een paar soorten
Tanager. Wat later lopen we in het reservaat zelf over een bospad. Een van de eerste soorten die we
zien in meteen een doelsoort, de endemische White-mantled Barbet bouwt een nest boven het pad.
Verder zien we een leuke selectie aan soorten, bijvoorbeeld Rufous Motmot, White-bearded
Manakin, Citron-throated Toucan en Collared Aracari. Leuk was een paartje White-tighed Swallow
die een nest hadden aan de kant van de weg in een kleine wand. Zelfs de kleine witte vlekjes rond de
poten waren goed te zien. Na een lunch in Victoria gaan we richting Rio Claro. Onderweg stoppen we
bij een moeras en nemen we een kano om het moeras te verkennen. Dit levert ontzettend veel leuke
waarnemingen op van soorten die zich vanuit de boot ook goed lieten fotograferen zoals Whiteheaded Marsh-tyrant, Rufescent Tiger-heron, Anhinga, Black-collared Hawk, en nog veel meer. De
gehoopte Northern Screamer echter blijft uit. Wat wel lukt is een fraai vrouwtje Sungrebe. Na de
kanotocht snel de bus in, we hebben nog een ritje voor de boeg en komen pas om 19:30 in Rio Claro
aan.
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Bananaquit, Suikerdiefje, in de beroemde ‘betoverde tuin’, 27 november 2019 (Peet van Mil)

Vogels kijken in Bellavista Reserve, 28 november 2019 (Peet van Mil)
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Dag 5 Rio Claro (29-11-2019)
De hele nacht heeft het geonweerd en heel hard geregend, niet te missen door de klankkast van het
metalen dak. Als we om 06:00 afspreken regent het nog steeds, dus vanaf het balkon van het
restaurant wachten we een uur tot het droog wordt. Ondertussen hebben we een lokale-gids-wissel.
Juan Carlos vertrekt en we krijgen er Roger voor terug. Laatstgenoemde blijkt een spectaculair goede
vogelaar te zijn, heerlijk. We vogelen de hele ochtend in het bosgebied van Rio Claro. Doorlopend
vinden we nieuwe soorten zoals Rufous-winged Schiffornis, twee soorten toekans, twee soorten
trogons, Pacific Antwren, Magdalena Antbird en Dusky-faced Tanager. Hoogtepunt is wel een
Spectacled Owl die we per toeval ontdekken en zich schitterend laat zien terwijl hij ons schijnbaar
chagrijnig aankijkt. Na een kleine siësta gaan we ’s middags naar een meer open gebied net buiten
Rio Claro. Dankzij de deskundige Roger is de eerste target snel gevonden: Sooty Ant-Tanager. De
volgende target, Beautiful Woodpecker, wil niet lukken. We vermaken ons desalniettemin met
bijvoorbeeld Swallow-tailed Kite en Rufous-tailed Jacamar. Eind van de middag zijn we terug bij de
accommodatie en lopen we een kilometer stroomopwaarts naar een grot langs de rivier. We
wachten tot het bijna helemaal donker is dan komen de eerste Oilbirds naar buiten. Niet veel later is
het erg druk rond de ingang van de grot en vliegen en roepen er grote aantallen Oilbirds rond, een
geweldige belevenis en mooie afsluiting van de dag.
Dag 6 Rio Claro - Medellin (30-11-2019)
Voor het ontbijt van zeven uur vogelen we nog een uurtje in Rio Claro. Het levert bijvoorbeeld de
eerste White-whiskered Puffbird en Broad-billed Motmot van de trip op. Na het ontbijt rijden we een
stukje terug, we gaan proberen het missen van Northern Screamer te herstellen. Bij het eerste
wetlandje geen screamer, wel een leuk setje andere soorten zoals Red-breasted Blackbird, Little Blue
Heron, Northern Jacana en Chestnut-fronted Macaw. Bij het volgende moerasje gaat het snel, terwijl
we uitstappen vliegt er een majestueuze Blue-and-Yellow Macaw over terwijl we ook meteen de
Northern Sceamer vinden! Eindelijk, opluchting alom. Vanaf nu hebben we de lange rit naar Medellin
voor de boeg. Na de lunch stoppen we nog in een gebiedje en scoren daar in de blessuretijd onze
Beautiful Woodpecker. Het verkeer zit verder mee, dus ruim voor het avondeten komen we aan in
Medellin.
Dag 7 Medellin - Las Tangaras (01-12-2019)
We hebben maar weinig geslapen vannacht. Blijkbaar is het nodig om te vieren dat het 1 december is
geworden, en dus was er de gehele nacht vuurwerk met stevige knallen. Het is maar een kwartiertje
rijden naar La Romera, een bosgebiedje tegen de stad. Bij het uitstappen horen we Stiles’s Tapaculo
zingen. We lopen het gebeid in en stoppen bij een heel specifieke plek waar Roger ons een takje
aanwijst: hier komt als het goed is iets na zevenen de Yellow-headed Manakin zitten. En warempel,
een paar minuten later landt er een schitterend mannetje precies op de plek! Na het bewonderen en
fotograferen lopen we weer verder om vrijwel direct in een groep Red-bellied Grackles te lopen.
Doelsoorten binnen, dus al vrij snel beginnen we de reis naar Las Tangaras. Onderweg stoppen we op
een plek voor Antioquia Wren en Greyish Piculet. Het is midden op de dag en erg warm, we horen
alleen de eerste en de piculet wil niet lukken. Wel aardig is dat we onverwacht Apical Flycatcher
vinden op de plek, ook een endeem. Nog voor het donker komen we aan in de Las Tangares Lodge,
ons onderkomen voor de komende twee nachten. De tuin heeft een voederplek voor kolibries, dus
we sluiten de dag af met een setje nieuwe soorten waaronder Steely-vented Hummingbird en BlackVelvet Coronet.
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Northern Screamer, at last!, 30 november 2019 (Kees Greidanus)

Spectacled Owl, Rio Claro, 29 november 2019 (Kees Greidanus)
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Dag 8 Las Tangaras (02-12-2019)
We hebben de gehele dag om het reservaat dat bij de lodge hoort te verkennen. Nog voor het eerste
licht rijden we met jeeps naar boven. We zijn in de Western Andes, en dit gebied heeft talloze
vogelsoorten die endemisch zijn voor de Westkust, de zogenaamde Choco-endemen. Met het eerste
licht staan we in het bos te wachten. De vogels in dit bos verplaatsten zich voornamelijk in groepen
en gelukkig zijn we de hele ochtend goed bedeeld en zien we heel veel nieuwe soorten. Tanagers
doen hun best en we zien onder andere schitterende soorten als Black-and-gold Tanager, Glisteninggreen Tanager en Beryl-spangled Tanager. Een van de andere hoogtepunten is een schitterende
Ochre-breasted Antpitta, of wat te denken van Orange-breasted Fruiteater, Black Solitaire, Goldencollared Honeycreeper, enz., enz. We hebben lunch in de lodge beneden en na een korte pauze gaan
we weer omhoog, we beginnen bij een voederplaats voor kolibries. Omdat we duidelijk hoger zijn
dan de lodge zijn de soorten ook weer anders, onder andere White-booted Racket-tail en Empress
Briljant. Een wandeling langs de weg levert nog twee goodies op in de vorm van Crested Ant-tanager
en Olivaceous Piha.
Dag 9 Las Tangaras - Jardin (03-12-2019)
Vanochtend bezoeken we een hoger gelegen reservaat van de lodge. We moeten eerst een uur met
de jeeps. Onderweg komt een van de jeeps vast te zitten, maar gelukkig kan een ander hem er uit
trekken en zijn we zo weer onderweg. Op de pas aangekomen zit onze doelsoort al te zingen en niet
veel later hebben we hem goed in beeld: Munchique Wood-Wren. De rest van de ochtend zoeken we
tevergeefs naar Tanager-Finch. Natuurlijk vinden we wel veel ander leuks zoals Barred Parakeet,
Tawny-breasted Tinamou, Grass-green Tanager, Blue-and-black Tanager en Black-chested Fruiteater.
We hebben weer lunch in Las Tangares, waarna we in tweeënhalf uur naar Jardin rijden. Daar zijn we
rond een uur of vier, en dus hebben we nog tijd om naar een gebiedje te gaan dat tegen het dorp
ligt. Hier beleven we een van de hoogtepinten van de reis, we zijn namelijk in een lek van Andean
Cock-of-the-Rock terechtgekomen. Rond de tien mannetjes zitten we heel dichtbij de roepen en te
springen, werkelijk fenomenaal. We nemen ruim de tijd om te genieten en te fotograferen. In
dezelfde tuin pikken we ook nog Red-bellied Grackle en een koppeltje slapende Tropical Screech-owl
mee. We overnachten in het pittoreske in koloniale stijl gebouwde Jardin.
Dag 10 Jardin (04-12-2019)
Al heel vroeg staan er jeeps voor ons hotel klaar om ons de berg op te rijden. We moeten daar
namelijk met zonsopkomst staan om het volgende hoogtepunt mee te pakken. Bij het krieken van de
dag staan we strategisch op de berg. Een late Rufous-bellied Nighthawk vliegt langs en we horen nog
Band-winged Nightjar voor het echt licht wordt. Al snel horen we parkieten en niet veel later vliegen
de eerste Yellow-eared Parrots voorbij. Deze bedreigde soort is endemisch voor Colombia en heeft
nog maar enkele populaties. Die doen het overigens goed nu de boom waar ze van afhankelijk zijn,
de wax palm, beter wordt beschermd. In het komende uur trekken meerdere groepjes voorbij, en
gelukkig gaan er ook vijf zitten zodat we ze ook mooi door de telescoop kunnen zien. Na het
verorberen van het meegebrachte ontbijt wandelen we een stuk de weg af, die door mooi bos loopt.
We horen drie soorten antpitta waarvan er een zich kort laat zien, en we zien nieuwe soorten als
Lacrimose Mountain Tanager, Red-crested Cotinga, Green-and-black Fruiteater, Streak-headed
Antbird en nog veel meer. Tegen lunchtijd komen we aan bij een huisje op de berg waar een familie
voor ons kookt. Ze hebben ook kolibrie-feeders, daar vermaken we ons prima met meerdere nieuwe
soorten voor de trip zoals Long-tailed Sylph, Bronzy Inca en Mountain Velvetbreast. Na de lunch
rijden we langzaam de berg weer af en maken nog een enkele vogelstop. De laatste stop wordt het
meest gewaardeerd omdat we daar heel mooi een paartje White-capped Dipper zien, die stond bij
sommigen van ons heel hoog op het verlanglijstje.
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Ochre-breasted Antpitta, Las Tangaras, 2 december 2019 (Kees Greidanus)

Andean Cock-of-the-rock, Jardin, 3 december 2019 (Kees Greidanus)
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Dag 11 Jardin - Manizales (05-12-2019)
Tijd om Jardin weer te verlaten. We vertrekken zoals gebruikelijk op tijd, en komen na anderhalf uur
rijden weer in het gebied van Antioquia Wren en Greyish Piculet waar we eergister ook al waren. We
lopen een anderhalf uur langs de weg, maar de piculet wil weer niet lukken. Andere soorten lukken
wel: Slaty-headed Tody-flycatcher, Black-crowned Antshrike, Bar-crested Antshrike, Colombian
Chachalaca en Yellow-backed Oriole. Na een stevig ontbijt in het lokale restaurant proberen we nog
een keer de Greyish Piculet. Nu reageert het dier wel op het afgespeelde bandje en horen we hem
langdurig zingen hoog in een hoge boom. Maar te zien krijgen is een tweede, het lukt uiteindelijk
maar een enkeling. De rest van de dag staat in het teken van de tocht naar Manizales. We komen
daar eind van de middag aan. Gelukkig heeft ons luxe hotel een riante tuin. Daar vogelen we het
laatste uur van de dag. Meest in het oog springende waarneming is een langsvliegende Plainbreasted Hawk met een vers gevangen Rufous-collared Sparrow. Het zal toch niet het individu zijn
waar we tijdens de late lunch nog een band mee hebben opgebouwd in het restaurant van het hotel?
Dag 12 Rio Blanco (06-12-2019)
Een volle dag Rio Blanco, en die hebben we nodig voor zo’n mooi en rijk gebied. Het is een
natuurreservaat van het waterbedrijf dat zorgt dat Manizales schoon drinkwater heeft. We beginnen
bij het restaurant met mooi balkon. Vanaf het balkon zien we op de feeders een mooi setje kolibries
maar op de banaan ook de fel gekleurde Buff-breasted en Blue-winged Mountain Tanagers. In de
boom voor het balkon genieten we van een groep Rusty-faced Parrots. Een van de redenen op deze
plek te bezoeken is dat er feeders zijn ingericht voor antpitta’s, normaal gesproken soorten die heel
moeilijk te zien te zijn. Maar nu lopen we in de loop van de ochtend drie feeders af en scoren zo vier
soorten antpitta’s die we van dichtbij kunnen fotograferen terwijl ze een wormpje krijgen als
tegenprestatie. De rest van de ochtend is het bewolkt weer, ideaal voor goede activiteit. We lopen
dan ook voortdurend tegen ‘flocks’ aan, en beleven zo een zeer vogelrijke ochtend. Zeldzaamste
soort is de Masked Saltator. Verder zien we nieuwe soorten als Dusky Piha, Black-billed Mountain
Toucan, een grote set tanagers, Sepia-brown Wren, Capped Conebill, vier soorten Hemispingus en
nog veel meer. Na een lunch en kleine pauze bij het restaurant lopen we in de middag nog een paar
uurtjes rond. Het is een stukje rustiger van de ochtend, maar we zien we soorten als White-rumped
Hawk en Golden-headed Quetzal. Wat een dag, kon minder.
Dag 13 Rio Blanco - Minca - El Dorado (07-12-2019)
Tsja, wat zullen we eens zeggen over vandaag. Het zou al een lange reisdag naar El Dorado worden,
maar hij werd nog net iets langer. Het begon zo goed. We komen op tijd aan op de airport van
Manizales, checken in, hebben een ontbijtje, en gaan naar de gate als ineens mist op komt zetten,
ons inkomende vliegtuig niet kan landen en de airport sluit. Gelukkig hebben we Rodger nog.
Vakkundig en uiterst rustig regelt hij nieuwe tickets vanaf Pereira airport, wat anderhalf uur rijden
verderop ligt. Antonio en zijn bus komen weer terug naar de airport en brengen ons naar Pereira.
Vanaf daar nemen we een vlucht naar Bogota en vanaf daar een vlucht naar Santa Marta waar
uiteindelijk iets na vijven aankomen. Natuurlijk ligt er een koffer te weinig op de band. Na het
invullen van het formulier zijn we onderweg. Na twee voertuigwissels en een snel diner onderweg
zijn we tegen tienen in El Dorado lodge. Gelukkig hoeven we morgen pas om 04:30 te verzamelen.
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Long-tailed Sylph, Rio Blanco, 6 december 2019 (Sander Bot)

Chestnut-crowned Antpitta, Rio Blanco, 6 december 2019 (Sander Bot)
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Dag 14 El Dorado (08-12-2019)
Om 04:30 verzamelen we. We hebben nog een uurtje hobbelen te gaan in een jeep om boven op de
berg te komen. Het belooft een mooie dag te worden, onze eerste in de Santa Marta range, een
geïsoleerde bergketen met heet veel vogelsoorten waar Santa Marta voor staat. De eerste die we
zoeken is Santa Marta Parakeet. Met eerste licht komt inderdaad twee keer een groepje
langsvliegen, niet voor iedereen even bevredigend. Bijna alle andere vogels die we hier zien zijn
nieuw, en de meeste nog endemisch ook: Santa Marta Brush-Finch, Brown-rumped Tapaculo, Santa
Marta Warbler, Hermit Wood Wren, Santa Marta Mountain Tanager, enz. Rond negenen staan we
een stukje lager bij een antpittafeeder. We hebben geluk, binnen een minuut zit er een schitterende
Santa Marta Antpitta! Als we iets verder dalen vinden we een koppeltje White-tipped Quetzal wat
zich schitterend laat bekijken. Rond lunch zijn we weer in de lodge. Die logde zelf is de moeite waard
voor vogels. Er zijn veel voederplekken, goed voor een mooie set soorten zodat we vanuit het hotel
bijvoorbeeld White-tailed Starfrontlet, Lazuline Sabrewing, Blue-naped Chlorophonia, Sierra Nevade
Brush-Finch en Band-tailed Guan aan de lijst toevoegen. Eind van de middag vogelen we langs de
weg en zien White-throated Tucanet en Masked Trogon. Als het donker wordt draaien we het bandje
van Santa Marta Screech Owl en slechts een enkele minuut later staan we oog in oog met het
schitterende endemische uiltje! Wat een heerlijke dag!
Dag 15 El Dorado - Minca (09-12-2019)
Na twee wel erg lange dagen op rij mogen we vandaag uitslapen en ontbijten we ‘pas’ om 06:30.
Vervolgens weer op pad, op zoek naar endemen. Dat gaat weer prima, zo ongeveer de eerste soort
van de dag is een Santa Marta Antbird, gevold door de gelijknamige Woodstar. Langzaam vogelen we
de weg naar beneden, en scoren zo ook Santa Marta Blossomcrown, Ruddy-breasted Antpitta,
Coppery Emerald, Santa Marta Foliage-gleaner, Scaled Piculet en King Vulture. Als klap op de vuurpijl
bezoeken we bij aankomst in Minca de roost van Black-and-White Owl, twee vogels zitten
onverstoorbaar in de bamboe, geweldig! Na lunch met uitzicht op hummerfeeders checken we in bij
ons nieuwe hotel en nemen begin van de middag wat rust. In de namiddag maken we een wandeling
in de omgeving. Hoogtepunt is Golden-winged Sparrow, maar Barred Antshrike, Long-billed
Starthroat en Collared Aracari mogen er ook zijn.
Dag 16 Minca - Guajira (10-12-2019)
Roger weet een slaapplaats van Military Macaw. We staat er voor eerste licht. Dat is een goed idee
want zo zien we nog mooi een Common Potoo en horen we Ferruginous Pygmy-Owl. Met het eerst
licht vliegen de eerste macaws voorbij en komend half uur genieten we van groepjes langsvliegende
vogels, maar ook zes exemplaren ter plaatse. We lopen nog een tijdje in het gebied en hebben een
productieve ochtend met Crimson-crested en Lineated Woodpecker, White-bearded en Lance-tailed
Manakin, Prothonotary Warbler, Keel-billed Toucan en Black-backed Antshrike. Vervolgens rijden we
naar het oosten, richting het droge Rioacha. Onderweg maken we een stop en lopen een weg af, het
is wat warm, maar doelsoort Trinidad Euphonia is snel binnen, ander hoogtepunt is de Golden-green
een zeldzame soort. Na nog een enkele tussenstop voor verschillende nieuwe soorten zoals Bluecrowned Parakeet komen we rond zessen aan in Rioacha.
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White-tipped Quetzal, Santa Marta, 8 december 2019 (Kees Greidanus)

Black-and-white Owl, Minca, 9 december 2019 (Kees Greidanus)
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Dag 17 Guajira (11-12-2019)
Onze enige volle dag in een heel ander habitat dan we tot nu toe gewend zijn, dus we staan met
eerste licht in de droge bosschages. We hebben ook nog een lokale gids mee, dus met genoeg kennis
is huis lopen we het gebied in en rollen we in rap tempo alle targets op. Denk aan een fraaie
Chestnut Piculet, maar ook Grey Pileated Finch, Bareocuyo Sparrow en Crested Bobwhite. Volgende
bestemming is een tuin met een paar voederplaatsen. Bij aankomst zijn de drie soorten die
verwachten al in de pocket: de fel roodgekleurde Vermilion Cordinal, Orinoco Saltator en Buffy
Hummingbird. We nemen de tijd om alles op de foto te krijgen en rijden daarna naar de lunch, wat
plaatsvindt in een strandtent met uitzicht op pelikanen, meeuwen en sterns. In de middag bezoeken
we een lagune vol met watervogels. Dat is voor het eerst deze trip, dus het regent nieuwe
steltlopers, reigers, etc. Grote groepen Steltstrandloprs, Willet, Black Skimmer, Short-billed
Dowitcher, met daartussen Roseate Spoonbill, White Ibis, de bedreigde Reddish Egret en nog veel
meer. Een anderhalf uur voor donker lopen we nog langs een verlaten weg en dat levert leuke
soorten op zoals Rufous-vented Chachalaca, Russet-throated Puffbird, weer Prothonotary Warbler en
een schitterende Dwarf Cuckoo. Ruim tevreden rijden we hotelwaarts, wat een dag!
Dag 18 Riohacha - Bogota (12-12-2019)
Jammer, de laatste dag met verrekijker om de nek. We hebben nog een ochtend en besluiten een
lokale visser in te huren om met zijn bootje richting American Flamingo’s te zeilen. Na een half uurtje
varen dobberen we voor een grote groep flamingo’s, mooie dieren. Verder zien we nog nieuwe
soorten als Scarlet Ibis en Yellow-crowned Night-Heron, maar ook oude bekenden als Reddish Egret
en een hele set watervogels. Goed, in de loop van de ochtend gaan we terug naar het hotel, hebben
tijd om wat uit te rusten, douchen en spullen in te pakken en gaan vervolgens in een restaurant
lunchen. In de middag nemen we de vlucht terug naar Bogota, vanwaar rond middernacht de vlucht
naar Parijs vertrekt.
Dag 19 Amsterdam (13-12-2019)
Zonder gedoe tijdens de overstap in Parijs komen we volgens schema aan in Amsterdam. Dit was het,
maar wat een mooie trip!
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Russet-throated Puffbird, Guajira, 11 december 2019 (Kees Greidanus)

Reddish Egret, Guajira, 12 december 2019 (Sander Bot)
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