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Dag 1 Amsterdam - Paramaribo

donderdag 6 februari

De heenreis verloopt soepel en in Paramaribo begint het vogelen al op de luchthaven met een Whitewinged Swallow. Na al het gedoe van douane en koffers en bovendien het voorbij zien komen van een
horde bekende Nederlanders als Peter Faber, Katja of Brigitte Schuurman (ik hou ze niet uit elkaar),
Gerard Cox, Willibrord Fréquin en nog een paar (die met een hele Surinaamse drumband worden
ontvangen), maken wij kennis met onze gids Sean en chauffeur Amresh. We stappen in de bus
richting ons hotel in Paramaribo en zien
onderweg al snel enkele Swallow-tailed
Kites en even later ook een Slenderbilled Kite (foto). Ook de Pale-breasted
Thrush en Silver-beaked Tanager laten
zich zien en natuurlijk de Great
Kiskadee. We rijden verder en zien
onderweg Western Cattle Egret, Turkey
Vulture, Crested Oropendola, Amazone
Kingfisher, Brown-throated Parakeet en
Yellow-headed Caracara. Dan wordt het
snel donker en arriveren we bij ons
hotel, waar we niet veel later kennis
maken met de drie deelnemers die al
eerder in Suriname waren
aangekomen. We eten wat bij Bar Zuid,
maar krijgen wel wat erg veel tijd
voordat het eten eindelijk komt.
Gelukkig is het gezellig en is het eten
lekker. Tevreden keren we terug naar het hotel. Iedereen is vol spanning van wat de komende dagen
ons gaan brengen. Het lijstje dat ik maak met ieders wenssoorten bestaat uit: Harpy Eagle, cotinga’s,
Purple-throated Fruitcrow, Capuchinbird, een potoo, Royal Flycatcher, kolibries, Zigzag Heron en
Yellow-billed Jacamar, dus we weten wel wat ons te doen staat!

Dag 2 Paramaribo - Peperpot - Cola Creek

vrijdag 7 februari

Vroeg op om het maximale uit de dag te halen. Sean haalt
ons op met een andere chauffeur, Rakesh, maar morgen zal
Amresh er weer zijn. We rijden over de brug over de
Surinamerivier, zien een paar Snowy Egrets en wat Western
Cattle Egrets en arriveren dan, net iets eerder dan Fred
Pansa en de groep Nederlandse vogelaars die ook in ons
vliegtuig en hotel zaten, bij voormalige koffieplantage
Peperpot. Wattled Jacanas vliegen op uit een slootje en in
een mast zit een volwassen Peregrine Falcon (Slechtvalk),
waarschijnlijk van de ondersoort tundrius. Een Pied Water
Tyrant laat zich zien, Short-tailed Swifts vliegen over en een
White-lined Tanager zit mooi voor de lenzen. En dan hebben
we nog geen stap gezet. Het natuurpark maakt alle beloftes
waar, we lopen heel erg langzaam, omdat bijna voortdurend
nieuwe soorten zich aandienen. Straight-billed Woodcreeper,
Lesser
Kiskadee,
Little Cuckoo
en ook de endemische Arrowhead Piculet en de bijnaendemische Blood-coloured Woodpecker (foto) doen
lekker mee. We genieten met volle teugen. De eerste
antbird, de Blackish Antbird, laat ons zien wat skulken
betekent en de Plain-crowned Spinetail (foto) is al niet
veel gemakkelijker. Ook vogels met prachtige namen
als de Black-capped Donacobius en de Yellow-rumped
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Cacique komen voorbij. En dan is het tijd voor de eerste zoogdieren. Kort achter elkaar komen eerst
de Bruine Kapucijnaap (Guianan Brown Capuchin) en later het Grijsgroen Doodshoofdaapje (Common
Squirrel Monkey) mooi in beeld. We zien en
horen nog enkele strakke soorten zoals Whitewinged Becard, Little Hermit en Yellowcrowned Elaenia en horen dan opeens een
Rufous-capped Antthrush, die hier volgens
Sean helemaal niet thuishoort. Helaas laat die
zich niet lokken. We zien twee geweldige
Spotted Puffbirds (foto) en zien bij de uitgang
van het park de Boat-billed Flycatcher. Daarna
stappen we in de bus om echte Surinaamse roti
te gaan eten. Heerlijk! We vervolgen onze weg
en rijden naar het vliegveld, waar we al snel
Grassland Sparrow, Fork-tailed Palm Swift en
Lesser Yellow-headed Vulture vinden.
Chauffeur Rakesh meldt dat hij vogels op een
paal heeft gezien en als we dichterbij komen,
blijken het maar liefst zes Burrowing Owls die
soms met z’n tweeën tegelijk rustig op een
paaltje blijven zitten, terwijl wij foto’s maken.
We lopen het dwergbos (tiki tiki boessie) in en vinden Saffron-crested Tyrant Manakin, Black-throated
Antbird en Black-tailed Trogon en als Sean een onduidelijk geluidje hoort, wordt het een groot feest
als hij het geluid van een Amazonian Pygmy Owl afspeelt, want we weten niet waar we moeten kijken
van de nieuwe soorten! Goldenheaded Manakin, Ochre-bellied
Flycatcher, Pygmy Antwren,
Cinereous Antshrike, Painted Tody
Flycatcher, ze komen allemaal
kijken, klaar om mee te vechten
tegen deze vijand. Het rare geluidje
blijkt uiteindelijk van een Whitecrowned Manakin te zijn gekomen,
dus we hebben ook ons doel
bereikt. We vinden Guianan Trogon
en Yellow-crowned Tyrannulet,
waarna we teruglopen naar de bus.
Als we uit het bos komen, vinden
we een koppeltje Red-shouldered
Tanager. Even verderop komt een
Rufous-crowned Elaenia op het
geluid van Plain-crested Elaenia af,
waardoor wat verwarring ontstaat,
maar de foto’s van Erik bieden
uitsluitsel. Bij een andere plek aan
de rand van het bos treffen we
eindelijk de Bronzy Jacamar (foto)
en tot Seans verbazing ook een Fulvous-crested Tanager. Bij een volgende stop van de bus vliegen
er Red-bellied Macaws, onze eerste ara’s, over! Als we verder rijden, zit er tot onze verbazing een
nachtzwaluw op een elektriciteitsdraad, waarschijnlijk een Lesser Nighthawk, wat we nog zullen
controleren aan de hand van de foto. We rijden naar het kampement, genieten van een overheerlijke
maaltijd van Mel en stappen weer in de bus om
nachtzwaluwen op het vliegveld te zoeken. Dat verloopt vlot,
we staan binnen tien minuten naar een White-tailed Nightjar te
kijken en zien een Common Opossum. Op de terugweg
stoppen we bij een schuurtje waar we eerst een Common
Potoo zien, die leuk begint te ‘zingen’, dan vliegt er een
American Barn Owl langs en vervolgens roept er een Striped
Owl! Deze dag kan echt niet meer stuk!
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Dag 3 Cola Kreek - Zintete Camp/Fredberg

zaterdag 8 februari

De dag begint met een heerlijk ontbijt van Mel en even later een zeer coöperatieve Green-tailed
Jacamar en een roepende Cinnamon-throated Woodcreeper. We wandelen wat rond op het terrein
van Cola Kreek en vinden Red-shouldered
Macaw, Solitary Sandpiper en Spotted Sandpiper.
In de Mauritiuspalmen weet Sean een Point-tailed
Palmcreeper (foto) naar buiten te lokken en na
een Yellow-crowned Tyrannulet (“three beer!”)
vliegen er tien Golden-winged Parakeets over. We
lopen terug om met de bus een eindje te rijden en
zien nog voor we het terrein af zijn al een
Common Tody-Flycatcher en een prachtige
Cayenne Jay. Een Variegated Flycatcher laat zich
mooi zien en dan rijden we echt weg. Swallowwinged Puffbird is de eerste in een flinke rij mooie
soorten, gevolgd door Scaled Pigeon, Palebreasted Spinetail, Barred Antshrike, Black-faced
Tanager en Mouse-coloured Tyrannulet. Dan
komen we bij een hutje waar Sean enige tijd
geleden een vrij zeldzame vogel zag en na een
Blue Dacnis man en vrouw meldt hij opnieuw een
Smoky-fronted Tody-Flycatcher! Deze laat zich
niet erg goed zien, maar sprint enkele rondjes om ons heen. We doen een poging voor White-bearded
en Black Manakin, maar krijgen de laatste alleen te horen, niet te zien. Hier moeten we nog een keer
voor terugkomen. Als we verder rijden weet Sean een plek voor Rose-breasted Chat en na even
zoeken vinden we die ook, al laat ook deze vogel zich nauwelijks zien. In een klein rondje rond het
vliegveld zien we alsnog de gemiste Eastern Meadowlark en opnieuw enkele Grassland Sparrows. De
Burrowing Owls zijn er nog en ook de Red-breasted Blackbirds laten zich mooi zien en fotograferen.
Aan het einde van de ronde vinden we het nest van een Cinereous Becard, waar het mannetje (foto)
en het vrouwtje af en aan
vliegen als Sean opeens een
vogeltje ziet dat hij niet kent.
Een waslijst aan mogelijkheden
wordt genoemd, maar helaas
worden er geen adequate
foto’s gemaakt, waardoor het
een mystery zal blijven. We
rijden terug voor de lunch,
Surinaamse pom, en als we
daarna weer op weg zijn, zien
we al snel een Pearl Kite op de
draad, die zich even later mooi
toont. We rijden via Brownsweg
naar de Fredberg. We rijden
het kamp voorbij en begeven
ons eerst naar de baltsplaats
van de Oranje Rotshaan, de
Guianan Cock-of-the-Rock.
Even prioriteiten stellen. En wat
zijn ze prachtig! 5 à 6 hanen
(foto volgende pagina) en 1 à 2 vrouwtjes laten zich erg mooi zien en horen, baltsend en roepend om
het hardst en het kost moeite om hier weer afscheid van te nemen. Onderweg horen we de Screaming
Piha en ook vliegen er Lilac-tailed Parrotlets over. Terug bij de bus vinden we Yellow-throated
Flycatcher en Finsch’s Euphonia en horen we Guianan Puffbird. Ook horen we de Double-banded
Pygmy Tyrant, een Guianashield Endemic, en zien sommigen van ons een White-throated Toucan en
een Lineated Woodpecker. Op de terugweg horen we Red-throated Caracara’s roepen en zien we bij
het einde van de houtconcessie twee Red-fan Parrots. Bij het kamp van Fred worden we gezellig
ontvangen door Bernard en Diana, die even later het eten voor ons klaarhebben. Iedereen geniet van
de plek, zo aan de Kleine Saramaccarivier met alle oerwoudgeluiden en de fantastisch mooie huisjes!
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Dag 4 op en rond de Fredberg

zondag 9 februari

Wat een feest om wakker te worden in het oerwoud! De geluiden van kikkers, krekels en cicaden zijn
’s nachts comfortabel en sereen. En we liggen er echt middenin! Vroeg, nog voor zonsopgang, staan
we op en ontbijten, zodat we een
vroege wandeling richting de weg
hebben. In het kamp beginnen we
al met White-breasted Wood Wren
en Yellow-margined Flycatcher
(oftewel Zimmer’s Flatbill). Tevens
is het geluid van de
Guyanabrulapen aanzwellend en af
en toe bizar hard. Een Cocoa
Thrush laat zich zien boven de
Kleine Saramaccarivier, net als
zowel Amazon als Green
Kingfisher. Bij de feeders
verschijnen Fork-tailed
Woodnymph (foto) en Long-tailed
Hermit. We lopen richting de weg
en treffen Band-rumped Swift en
Golden-winged Parakeet in de
lucht. Ook horen we een Pectoral
Sparrow, die we nog wel een keer
willen zien. Een Black-faced Hawk
is een verrassing en we zien Black-tailed Tityra, Yellow-billed Jacamar en Paradise Jacamar.
Vervolgens komen we onder een soort canopy flock terecht, waardoor de soortnamen ons om de oren
vliegen: Red-legged, Green en Purple Honeycreeper, Long-billed Gnatwren, Rufous-throated
Sapphire, Lemon-chested Greenlet, Slate-coloured
Grosbeak, Er vliegt een White-necked Jacobin langs en
we vinden een Guianan Warbling Antbird. Als we bijna bij
de weg zijn, vliegt er een Caica Parrot over en laten twee
Waved Woodpeckers zich leuk bekijken, net als even
later de Yellow-throated Woodpecker. Vier Black-necked
Araçari’s vliegen over en dan maakt Sean een theatertje
in het bos om de Ferruginous-backed Antbird te showen.
Dat lukt fantastisch! Er worden zelfs foto’s gemaakt van
deze schuwe bodembewoner. Na een mooie Black-tailed
Trogon stappen we in de bus en rijden een stukje. Als we
bij een riviertje stoppen, vinden we White-banded
Swallow, Lineated Woodpecker en Chestnut-crowned
Foliage-gleaner. Even verderop laten Painted Parakeets
zich mooi zien en zit er zelfs een jong mannetje
Spangled
Cotinga
in een
boom!
We zien
Roodhandtamarins en een Greater Yellow-headed
Vulture vliegt over. De Red-throated Caracara’s (foto)
hebben er zin in en maken er een feestje van voor
ons, met veel geschreeuw! We rijden terug voor de
lunch en zien in het kamp de Guianan Streaked
Antwren, zowel het mannetje als het vrouwtje op nog
geen 5 meter van onze lunchtafel. Als we na een
pauze, waarin Sean enkele Purple-throated Fruitcrows
laat zien, weer op pad gaan, is de Golden-collared
Woodpecker één van de eerste die we zien. We rijden
naar de weg en zien daar Guianan Puffbird (foto)
mooi op een dode boom zitten. Een King Vulture vliegt
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over, waarmee we alle gieren van Suriname bij elkaar hebben geharkt. Onze chauffeur, Amresh, ziet
een White Hawk, die helaas wat snel wegvliegt, maar op die plek gaan we ook gelijk op zoek naar een
Capuchinbird (foto) en dat pakt goed
uit! Binnen korte tijd staan we oog in
oog met maar liefst drie exemplaren en
kunnen er zelfs foto’s gemaakt worden.
Op de terugweg vinden we eerst een
Reddish Hermit, waarna opnieuw een
flock losbarst met daarin een paar
echte klappers als Red-billed Pied
Tanager, Blue-backed Tanager en
Todd’s Sirystes. Verderop laat een
Green Oropendola een demonstratie
zien van de bijzondere balts. Als we
verder rijden vliegen er twee Dusky
Parrots over en niet veel later staan we
voor de derde keer vandaag in een
zeer interessante flock, dit keer met
Glossy-backed Becard, Opal-rumped
Tanager, Guianan Woodcreeper en
Blue Dacnis en een vermoede
Screaming Piha blijkt opnieuw een
jonge Spangled Cotinga! De Greenbacked Trogon roept om aandacht en
Mealy Parrots vliegen over. We
genieten in het laatste licht van de dag
nog van twee Cinnamon-throated
Woodcreepers en een McConnell’s Spinetail en dan verschijnen de eerste White-tailed Nighthawks al
ten tonele. We rijden terug voor het diner en rijden daarna nog even naar een plek met kans op uilen
en nachtzwaluwen. Onderweg vliegen er al enkele Pauraques op van de weg en even later horen we
heel in de verte een Crested Owl roepen. Ook horen we Amazonian Pygmy Owl en Common Potoo
(foto), die zich heel aardig laat zien en horen en met enige moeite zelfs fotograferen. Als dan ook het
geluid van Grey-winged Trumpeters nog uit het bos klinkt is het feest compleet. Wat een
onvoorstelbaar goede dag!
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Dag 5 Fredberg - Brownsberg

maandag 10 februari

Wakker worden met koffie/thee en een Zigzag Heron, was de planning. Voor het ontbijt liepen we naar
de bekende plek achter het kamp waar deze soort vaker wordt gezien. Helaas laten de kleine
reigertjes zich niet zien, maar des te meer andere soorten roepen naar ons vanuit het nog donkere
oerwoud: Collared Forest Falcon, Rothschild’s Grosbeak, Marail Guan, Great Jacamar, White-browed
Antbird en Variegated Tinamou. Sean herkent en omschrijft ze allemaal heel duidelijk. Verder zien we
zowel de Braziliaanse Eekhoorn
(Guianan Squirrel) als de
Neotropical Pygmy Squirrel,
herkenbaar aan zijn witte oortjes.
Als we terug in het kamp zijn, zit er
een Grey-fronted Dove langs de
rivier en laat de Cocoa Thrush zich
weer leuk zien. Voor het ontbijt met
heerlijke versgebakken
kaneelrolletjes staan we even op
het kampterrein te wachten en gaat
de stroom met nieuwe soorten
gewoon door: Guianan Toucanet,
Crimson Topaz, Amazonian
Motmot, Lesser Swallow-tailed Swift
en Green Araçari. Na het ontbijt
rijden we naar de weg en stappen
af en toe uit voor Purple-throated
Fruitcrow (foto), Buff-throated
Saltator, Double-banded Pygmy
Tyrant en bij een zijweg weet Sean een plek voor Band-tailed Antshrike. Hoewel die zich niet laat zien,
zien we wel Pink-throated Becard, Guianan Woodcreeper en krijgen we een geweldige show waarbij
de zeer gelijkende Todd’s Antwren en Spottailed Antwren zich bijna tegelijk lieten zien en
horen. Deze soorten zitten meestal erg hoog
in de canopy, maar zaten nu op een maximale
12 meter hoogte en deden erg hun best.
Opnieuw vinden we de zeldzame Todd’s
Sirystes. Na een halfgelukte show van een
Fasciated Antshrike lopen we terug naar de
bus en rijden terug naar het kamp voor de
lunch. We nemen afscheid van Bernard en
Diana en rijden terug naar Brownsweg, waar
we Amresh met zijn bus inwisselen voor
Faraad met een 4WD-bus. Zelfs met deze
sterke jongen(s) is de weg omhoog een
avontuur, maar we redden de 13 kilometer net
binnen een uur. Onderweg stoppen we nog
even voor een White-throated Pewee, die zich
wel laat horen, maar helaas niet laat zien. We
pikken ook White-necked Thrush, Goldenolive Woodpecker (foto) en White-throated
Manakin mee. Het kamp is een waanzinnige
belevenis met prachtig uitzicht over het
Brokopondostuwmeer. Vanuit de diepte
roepen beurtelings Zwarte Spinapen (Guiana
Spider Monkey) en Guyanabrulapen (Guianan
Red Howler Monkey). De Clusia grandiflora
die inmiddels beroemd is, maakt zijn naam
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waar en produceert in korte tijd Purple Honeycreeper, Green Honeycreeper, Red-legged
Honeycreeper en Chestnut Woodpecker. We maken een wandeling over het terrein en treffen naast
wat ‘oude bekenden’ een door Paul gevonden Pygmy Antwren
en verder nog een groep Roodhandtamarins (Golden-handed
Tamarin). We lopen terug en vinden als laatste van de dag een
stel Guianan Tyrannulets. Tijdens het diner in het restaurantje
nodigt Sean ons uit om later nog een uiltje te gaan zoeken,
maar als het zover is, regent het helaas en de regen houdt aan.
Het geeft niets, de dag was toch wel lang en prachtig genoeg!
Als het later droog wordt, gaan we in klein gezelschap nog even
kikkers zoeken en vinden een fantastische Gevlekte
Roodrugliaanslang (Checkerbelly Liana Snake)(foto)! En nog
een heleboel ander moois als kikkers, padden, gekko’s, nachtvlinders, kevers, etc.

Dag 6 Brownsberg

dinsdag 11 februari

Als we wakker worden is het mistig, dus
we hebben rustig de tijd om te ontbijten.
Tijdens het ontbijt komt er een
Goudhaas (Red-rumped Agouti) kijken
en even later zien we ook Bruine
Kapucijnaapjes. We gaan op pad en
horen Great Tinamou en Ferruginousbacked Antbird. Als een White Hawk
opvliegt, vertelt Sean dat die zich vaak
ophoudt bij apen, en inderdaad zien we
even later twee mannetjes Witkopsaki
(White-faced Saki). We horen Guianan
Warbling Antbird en zien Black-headed
Antbird. Bij een prachtig-zingende
Musician Wren (foto) komen we de
groep van Fred tegen en zij wijzen ons
op een Collared Puffbird. We vinden
Chestnut-rumped Woodcreeper en Longtailed Hermit en even later ook een
Wedge-billed Woodcreeper. En dan
komen we in een canopy flock terecht
met Slaty-capped Shrike Vireo, Plain
Xenops, Tawny-crowned Greenlet, Rufous-tailed Foliage-gleaner, Sepia-capped Flycatcher en
waarschijnlijk nog veel meer, maar we hebben pijn in onze nek. We komen op adem met een Rufousbellied Antwren en een Long-winged Antwren. Twee Chestnut Woodpeckers knokken wat met elkaar
en dan horen we een van Seans favoriete vogels:
de Marbled Wood Quail. Het begint te regenen,
dus iets eerder dan gepland gaan we terug naar
het kamp en schuilen totdat we gaan lunchen. Na
de lunch regent het nog steeds en ook als het
weer droog wordt en we besluiten te gaan
wandelen, komen we na 10 minuten alweer terug
vanwege een overvloed aan regen. Gelukkig wel
nog net met een White-necked Thrush en een
Golden-olive Woodpecker in de knipzak! Later in
de middag proberen we het opnieuw en dan
vinden we een prachtige Grey-winged Trumpeter
(foto). We zien ook een gezinnetje
Guyanabrulapen en even later, bij het zoeken
naar een Common Scale-backed Antbird, zien we
een Negenbandig Gordeldier (9-banded
Armadillo)! Wat een vondst! We lopen verder en
vinden een jong mannetje White-throated
Manakin, doen ons best voor een
9
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Pectoral Sparrow die niet mee wil werken, maar horen tenslotte wel
een Lined Forest Falcon en een Spotted Antpitta. ’s Avonds na het
diner maken we nog een rondje voor een uiltje, maar helaas blijft
het stil op dat gebied. Wel vinden we natuurlijk allerlei nachtvlinders,
kevers, gekko’s, kikkers en ook een prachtige Fer-de-Lance
(Lanspuntslang)(foto).

Dag 7 Brownsberg

woensdag 12 februari

Opnieuw is het mistig als we opstaan, maar minder erg dan gisteren en we gaan na het ontbijt gelijk
op pad. Een Ruddy Pigeon roept en een groepje Grey-winged Trumpeters loopt over het terrein van
het kamp, met een jonkie erbij. Al snel
vinden we een nieuwe Guyanaschildendeem, White-fronted Manakin en ook
krijgen we betere views dan gisteren bij
de Plain Xenops. Daar duikt ook een
vrouwtje Golden-headed Manakin op.
We horen een Ruddy Quail Dove en
een Musician Wren en komen
vervolgens weer eens in een groepje
flock-vogels terecht met Wedge-billed
Woodcreeper, Slaty-capped Shrike
Vireo, Purple Honeycreeper, Green
Honeycreeper (foto), etc. Later horen
we in een andere flock Brown-bellied
Antwren en Buff-cheeked Greenlet,
maar het vinden van zulke soorten is
toch echt wel heel erg lastig. Alles
vliegt door elkaar en Sean kan maar
beperkt vragen beantwoorden voordat
de betreffende vogels gevlogen zijn.
Amazonian Barred Woodcreeper is nieuw en ook McConnell’s Flycatcher en Long-billed Gnatwren
verlengen onze inmiddels indrukwekkende lijst. We zien een Fulvous Shrike Tanager en horen een
Ringed Woodpecker, die het geluid maakt van een achteruitrijdende vrachtwagen. Afwisselend
schieten Straight-billed en Long-tailed Hermits (foto) door het bos en dan horen we opeens een geluid
dat we niet gelijk thuis kunnen brengen.
Na wat wikken en wegen wordt het een
‘waarschijnlijke’ Ornate Hawk Eagle,
wat natuurlijk een geweldige soort is!
Jammer dat we hem niet hebben
gezien. We vinden nog meer manakins,
zowel White-fronted als White-throated
en treffen dan een prachtige Blackthroated Trogon, die zich uitgebreid laat
fotograferen. Prachtig! We lopen terug
naar onze accommodatie en vinden
tijdens de lunch een Fulvous-crested
Tanager in de Clusia. Tevens vliegt er
een Short-tailed Hawk over tussen de
Plumbeous en Swallow-tailed Kites. Als
we aan de middagwandeling willen
beginnen vliegt er net een King Vulture
over. Op de weg naar het Mazaroni
uitkijkpunt horen we een White-necked
Thrush en zitten er Guyanabrulapen
vlak boven het pad. Op het uitkijkpunt
horen we een Great Jacamar, maar
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deze is helaas niet erg coöperatief en uiteindelijk, na veel moeite van Sean, krijgt alleen Gerben hem
te zien. Langs een andere trail zien we de grootste specht van Suriname, een Red-necked
Woodpecker. Ook loopt er een Greywinged Trumpeter door het bos, maar
hoewel het veel meer zijn natuurlijke
habitat is dan eerder op de Brownsberg,
krijgt deze nog slechts weinig aandacht.
We schrijven Mouse-coloured Antshrike
en Olive-backed Foliage-gleaner bij en
horen nogmaals de Ruddy Pigeon. Als
we het kampterrein oplopen zingt er een
White-lored Tyrannulet (foto) vanuit een
hoge top. Bij het uitkijkpunt vliegen Dusky
Parrots over en horen we even later een
Foothill Screech Owl roepen. Als
allerlaatste soort van de dag horen we de
Amazonian Motmot. Dan is het tijd voor
het diner, maar tijdens het lijsten worden
we aangenaam onderbroken doordat
Paul een Lanspuntslang vond op weg
naar de douche. Na het diner lopen we, dit keer met een wat grotere groep, rond over het terrein en
vinden geweldige kikkers, padden, sprinkhanen, nachtvlinders, gekko’s, wantsen en spinnen en zelfs
een prachtig klein orchideetje hoog in een struik. Het was weer een fantastische dag, dit keer met wat
minder vogels, maar de kwaliteit was hoog en bovendien waren er tal van andere soortgroepen om
ons mee te vermaken.

Dag 8 Brownsberg - Paramaribo

donderdag 13 februari

De laatste ochtend vogelen op de Brownsberg
begint met twee Agoeti’s. Als we in het bos zijn,
vinden we al snel een flock en zien en horen we
in korte tijd alweer diverse leuke soorten als
Forest Elaenia, Amazonian Motmot en vooral
de Pectoral Sparrow maakt er een feestje van.
Rufous-tailed Flatbill is nieuw voor de lijst en we
horen Purple-throated Fruitcrow. Opnieuw
zoeken we ons suf naar een Slaty-capped
Shrike Vireo, maar deze wil zich echt niet laten
zien. De Golden-collared Woodpecker en
Rufous-rumped Foliage-gleaner worden
bijgeschreven en de Brown-bellied Antwren die
zich gisteren alleen liet horen, laat zich nu ook
zien. We horen een Helmeted Pygmy Tyrant en
zijn dan inmiddels aangekomen bij de plek van
de White-throated Pewee. Deze laat zich nu
voortreffelijk bekijken en is bovendien in
gezelschap van zowel Wing-barred Piprites als
Tropical Parula. Een kolibrie meldt zich en
wordt aan de hand van de foto’s
gedetermineerd tot een vrouwtje Racket-tailed
Coquette. Een mooie vondst! Angeline vindt
een Pied Puffbird en Gerben vindt een Blackspotted Barbet en met de prachtige
waarneming (door iedereen) van een Great
Jacamar (foto) wordt het hoofdstuk ‘jacamars’
gesloten. Ze zijn op, zegt Sean. We lopen
eigenlijk de bus die ons komt ophalen voor de
reis naar Paramaribo tegemoet, maar als hij aankomt zit hij al vol met mensen, waardoor we besluiten
terug te lopen. We pikken nog even een Dusky-capped Flycatcher mee en melden ons dan voor de
lunch bij het restaurantje. Na de lunch pakken we in en nemen nog even afscheid van het uitzicht over
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het Brokopondomeer. Een Collared Trogon zwaait ons
uit en dan rijden we de berg af. Beneden in Brownsweg
verwisselen we de 4WD-bus weer voor een ‘gewone’,
die ons vlot naar ons hotel in Paramaribo brengt.
Onderweg is vooral de Pearl Kite nog noemenswaardig.
We krijgen een upgrade naar het Toraricahotel,
waardoor we vlak bij de steiger op de Surinamerivier
zitten, waar we dan ook al snel staan. Gelijk vliegt er een
hele horde nieuwe soorten om onze oren: Little Blue
Heron (foto), Tricoloured Heron, Yellow-crowned Night
Heron, Semipalmated Plover, Semipalmated Sandpiper,
Laughing Gull, etc. Vlak voor we weggaan jaagt er een
Laughing Falcon langs en zien we een Spotted TodyFlycatcher. ’s Avonds lopen we naar de Chinees om de
lijst van al dat moois op te maken en er rest maar één
conclusie: het was wéér een prachtige dag!

Dag 9 Paramaribo - Palumeu

vrijdag 14 februari

Heerlijk geslapen in het extra luxe hotel, maar Sean haalt ons natuurlijk bijtijds op, want voor we gaan
vliegen kunnen we nog even langs een paar leuke vogelplekken. De Cultuurtuin is er daar een van.
Als we uit de bus stappen, staan we onder een bloeiende kofimama-boom stampvol vogels. In korte
tijd noteren we Black-throated én Green-throated Mango, Glittering-throated Emerald, Common TodyFlycatcher, Tropical Gnatcatcher,
Rusty-margined Flycatcher en een
overvliegende Short-tailed Swift. We
lopen het bosje naast ons in en
vinden Straight-billed Woodcreeper,
Southern Beardless Tyrannulet en
na enig aandringen ook de schattige
Crimson-hooded Manakin. We horen
Black-crested Antshrike, Buffbreasted Wren en Ashy-headed
Greenlet en zien een Drievingerige
Luiaard (Pale-throated Three-toed
Sloth) een boom in klimmen. Op de
terugweg worden we vergezeld door
een paar Doodshoofdaapjes
(Common Squirrel Monkey) en er
vliegt een Zone-tailed Hawk (foto)
over. De volgende stop die de bus
maakt is langs een watertje midden
in de stad, maar even later staan we wel oog in oog met een prachtige Purple Gallinule (foto) en ook
de Yellow-chinned Spinetail meldt zich. Het vliegveld met de naam Zorg & Hoop is aan de andere kant
van de stad, dus we moeten op weg om op tijd te zijn. Gelukkig zijn we ruimschoots op tijd en worden
we vlot met bagage en al gewogen. In de
wachtruimte maken we kennis met enkele
andere Palumeugangers en krijgen we
bovendien een broodje en een knalroze
drankje. En dan mogen we in het vliegtuig,
een 12-zitter Cesna caravan, dus we passen
er precies in. Tijdens het taxiën zien we nog
een Red-breasted Meadowlark. Vanuit de
lucht zien we het Brokopondomeer, de weg
naar Fredberg, enkele goudmijnen en verder
bos, heel erg veel bos. Een uurtje later
landen we op een grasstrip aan de rand van
het bos aan een rivier en begint ons idyllisch
weekendje. De lokale gidsen zijn zo blij om
ons te zien dat ze ons wel 8x welkom heten.
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We krijgen een korte uitleg over de lodge en gaan
dan lunchen. Na de lunch houden we nog wat
pauze, waarin we Black Caracara (foto) en
Rufous-browed Peppershrike bijschrijven. Na de
pauze varen we met bootsman Roy en kapitein
Lucien de rivier op naar het kruispunt van de
Palumeurivier met de Boven-Tapahonirivier.
Onderweg zien we een Anhinga. We maken een
wandeling en voegen de Tiny Tyrant Manakin en
de Bright-rumped Attila toe aan onze lijst. Als we
verder varen zien we Grey-headed Kite, Red-andGreen Macaw en een interessante groep van 12
Sapphire-rumped Parrotlet die Sean meestal
alleen ziet vliegen. Nu lieten ze zich zelfs
fotograferen, al viel dat niet mee. Op de terugweg
zien we Bat Falcon en Black-collared Swallow. ‘s
Avonds neemt Roy ons mee op kikkertocht en
vinden we naast een enkele kikker ook een
enorme vogelspin (de Surinaamse Roodvoet, zo
groot als mijn hand, I kid you not!) en een fantastische rood-oranje slang (de Slanke Boomboa).

Dag 10 Palumeu

zaterdag 15 februari

Vandaag varen we een stuk stroomafwaarts om de Poti Hill te gaan beklimmen. Bij aankomst op
Palumeu heeft Sean ons voorgesteld aan Poti. Hij was het die een aantal jaren geleden had bedacht
om vanuit Palumeu tours naar deze heuvel te organiseren. Onderweg zien we een paar Little
Chachalaca’s in een boom en horen we een Silvered Antbird zingen. De Cocoi Heron vliegt op voor
de boot en we zien een Crimson Topaz foerageren op wat bloemen. Sean lokt een Black-chinned
Antbird voor de lenzen en we krijgen betere views dan gisteren van de Black-collared Swallow. Een
Ringed Kingfisher vliegt over en
dan ontdekt Roy, onze
bootsman, een Ladder-tailed
Nightjar (foto) uiterst
gecamoufleerd op een steen
midden in de rivier. Als we
aanleggen horen we een
Amazonian Antshrike en een
Green-backed Trogon roepen
en even later zien we die laatste
ook zitten. En nog één. En dan
nog één. En dan horen we ook
een Black-tailed Trogon. En
even later hebben we die in één
beeld met een Green-backed.
En tot ieders verbazing roept er
vervolgens een Guianan
Trogon. De verrassing is pas
echt compleet als er ook nog een Collared Trogon gaat roepen. Wat een trogonfeestje! Het is drie
kilometer lopen naar de heuvel en onderweg stoppen we een paar keer om een Black-faced Antthrush
dichterbij te krijgen, maar helaas werken deze geen van alle goed mee. De Marail Guan laat zich
gelukkig wel goed zien. We komen in een understory flock terecht en zien Rufous-rumped Foliagegleaner, Chestnut-rumped Woodcreeper en Wedge-billed Woodcreeper. Een White-crowned Manakin
zingt, maar laat zich ook slechts lastig bekijken. En dan horen we overvliegende ara’s. Het geluid is
erg herkenbaar, maar we hebben geluk en ze landen niet ver van ons vandaan. We krijgen de Scarlet
Macaws (foto volgende bladzijde) goed in de kijkers! En dan zijn we al bij de heuvel en even later
staan we op één van de mooiste plekken die ik ken op deze aarde. 360 graden om ons heen alleen
maar bos. Veel Band-rumped Swifts en Greater Yellow-headed Vultures vliegen over en we horen een
Russet-crowned Crake roepen. Na lang zoeken vindt Gerben een volwassen mannetje Spangled
Cotinga! Op de terugweg horen we een Amazonian Motmot roepen, maar deze wil niet meewerken.
De Guianan Schiffornis wil wel, maar vliegt zo dicht over de hoofden dat de meesten het moeten doen
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met de waarneming van de wind van de vleugels van de
vogel. Bij een mierenpad proberen we de White-plumed
Antbird in beeld te krijgen, maar dit is slechts voor een
enkeling weggelegd. Bij de aanlegplek heeft Nakri een
maaltijd voor ons bereid en we kunnen gelijk aanvallen. Na
het eten hangen de jongens voor iedereen een hangmat op
en kunnen we het Surinaamse werkwoord ‘hangmatteren’ in
de praktijk brengen. Menigeen gaat echt even onder zeil.
Tijdens de terugtocht zien we een spectaculair paartje
Reuzenotter (foto achterin) op een steen langs de kant. Bij
aankomst in onze eigen haven vliegt de Black Caracara
alweer rond en roept de Little Tinamou. Wat een topdag! En
dan gaan we straks na het diner ook nog uilen luisteren.

Dag 11 Palumeu

zondag 16 februari

Vannacht heeft het hard geregend, dus de paden in het kamp zijn nat. We ontbijten vlot en stappen in
de boot. Een Great Egret vliegt over en even later ook een Capped Heron (foto). Op een teken van
Sean stuurt Lucien de boot naar de oever en zien we een Silvered Antbird en een Buff-breasted Wren.
Als we verder varen zien we twee Red-andgreen Macaws in een boom en horen we
een Great Antshrike zingen. Een King
Vulture (foto voorkant) die vlak aan de
waterkant laag in een boom zit is natuurlijk
een buitenkansje voor de fotografen. Daar
zien we ook een Black-eared Fairy op een
bloeiende boom. Na nog wat te varen, met
overal toekans en ijsvogels, zien we nog
twee ara’s, maar ditmaal de Blue-andyellow Macaws, nieuw voor de lijst. We
gaan aan land en maken een wandeling waarbij we een flock proberen te lokken met het geluid van
een Amazonian Pygmy Owl, maar dan krijgen we antwoord van een echte Amazonian Pygmy Owl!
We proberen deze te vinden, maar hij blijft verborgen. We zien wel een Spotted Antpitta, die zich zelfs
laat fotograferen. Als we doorlopen horen we op een gegeven
moment een Guianan Red Cotinga en die laat zich ook, kort,
maar mooi zien! We lopen terug richting de boot, vinden nog
een Guianan Schiffornis en een McConnell’s Flycatcher.
Reyna en Rhea, die eerder waren omgekeerd hadden met
schipper Lucien een klein tochtje gemaakt en gekeken wat de
King Vulture aan de waterkant deed. Lucien ging aan land en
vond het karkas van een Jaguar. Even later zagen ze een
grote roofvogel, waarvan Lucien dacht dat het een Harpij
was, maar de beschrijving gaf toch wat reden tot twijfel,
helaas. We varen terug voor de lunch. ’s Middags regent het
als we op weg willen, maar gelukkig is dat telkens maar kort
en niet veel later zitten we alsnog in de boot. Opnieuw leggen
we ergens aan om een wandeling te maken en zien we een
Amazonian Barred Woodcreeper en dan horen we plotseling
het bizarre geluid van een Capuchinbird! Na het afspelen van
wat geluiden komt die vlak om ons heen vliegen, maar helaas
telkens net buiten zicht. Bootsman Roy weet nog een
moerasje en als we daar even staan vindt Sean een Blackbellied Cuckoo (foto) voor ons, of twee zelfs, die ook leuk
meewerken. Deze middag is alweer helemaal geslaagd en als
we terugvaren vinden we een stel Langneusvleermuisjes
(Proboscis Bat), rustend op een boomstam vlak boven het
water. Terug bij de huisjes zien we nog een Brown-chested
Martin op een tak boven de rivier. ’s Avonds vertelt Sean over
de sterren en vinden Ingmar en Rhea een paar vogelspinnen
die veel bekijks trekken.
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Dag 12 Palumeu - Paramaribo

maandag 17 februari

Vandaag vliegen we terug naar Paramaribo, maar eerst natuurlijk nog een tochtje over de rivier.
Tijdens het ontbijt roepen Cinereous Tinamou en Barred Forest Falcon al en als we varen vliegt er een
White-eyed Parakeet roepend over. Ook vliegt er opnieuw een Capped Heron over, maar het is lastig
om zijn cap te zien. We zien opnieuw een mooie Grey-headed Kite (foto) en ook een Bat Falcon in
een boom zitten en als we bij een
kostgrondje uit de boot stappen zien we
Long-tailed Tyrant, Crimson-crested
Woodpecker en een heel onrustige
Great Antshrike. Ook roept er een
Green Ibis, die na wat verlokkingen van
Sean onze kant op komt, maar zich
slechts zeer kort laat zien. Tussen de
Band-rumped Swifts ontdek ik, eindelijk
na veel zoekwerk, enkele Chapman’s
Swifts. Als we de boot weer in stappen
wijst schipper Lucien op een bijzondere
agame, Many-coloured Bush Anole Polychrus marmoratus. We varen weg
en vlak voor we weer bij een paadje
door het bos aanleggen zit er een
fantastisch mannetje Spangled Cotinga
op een boom! Wat zijn dat toch
pareltjes! In het bos vinden we Mousecoloured Antshrike en Tiny Tyrantmanakin en dan zingt ook het kleinste
zangvogeltje ter wereld boven ons
hoofd: de Short-tailed Pygmy Tyrant!
Helaas zien we hem slechts wat heen
en weer schieten ver boven ons hoofd.
Een verrassing is nog een Rufous-throated Antbird die zich opnieuw redelijk laat zien, al is het telkens
slechts een split second. Het wordt tijd om de koffers te gaan pakken. Boven het vliegveld vliegen nog
een paar Barn Swallows en dan
stappen we na een laatste
overheerlijke lunch in de twinotter
naar Paramaribo. Amresh haalt ons
op in de vertrouwde bus en Sean
weet nog een paar plekken in de
buurt. We lopen over een halfontgonnen gebied, waar wel wegen
waren, maar nog geen huizen. We
horen een Striped Cuckoo en zien
eerst een Osprey in de boom zitten
en vlak daaronder ook een Crane
Hawk, die nog nieuw is voor onze
lijst. We zien Savanna Hawk en
Rufous Crab Hawk vliegen, maar
Sean is op zoek naar iets kleins in de
berm. Het is even zoeken, maar dan
staan we te kijken naar een Ashthroated Crake! Niet veel later zien
we ook de Masked Yellowthroat, samen met twee White-lined Tanagers. Een Spotted Tody-flycatcher
laat zich mooi zien en dan stappen we weer in de bus. Vanuit de bus zien we nog een Grey Kingbird
(foto), die mooi blijft zitten voor de foto en dan rijden we naar ons hotel. ’s Avonds eten we bij
restaurant De Dijck, waar het goed toeven is, en kijken terug op een prachtige dag. Inmiddels zijn we
over de 350 soorten en hebben we nog enkele dagen te gaan!
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Dag 13 Paramaribo - Bigi Pan

dinsdag 18 februari

Na een snel ontbijt op het overdekte terras van het hotel, waarbij de Silver-beaked Tanagers en
Tropical Mockingbirds de kruimels van het buffet kwamen scharrelen, stappen we bijtijds in de bus
richting Nickerie. We beginnen echter met een verrassing, want Paul is jarig. Sean heeft een taart
geregeld en speelt lang-zal-hij-leven op de gitaar. We besluiten de taart later op te eten en bovendien
wil Paul er graag mee op de foto bij het bordje richting Groningen, omdat dat zijn geboortestad is,
tenminste, het Nederlandse Groningen dan. De eerste nieuwe soort die we tegenkomen is de Yellow
Oriole, maar al gauw volgt de
Greyish Saltator. We zien
opnieuw Barn Swallows en ook
op twee plekken Green-rumped
Parrotlets. Ook Limpkin is nog
nieuw voor de lijst, net als
Yellow-crowned Amazon, Longwinged Harrier (foto) en Blackcollared Hawk. Het lijkt een
echte roofvogeldag te worden,
zeker als we ook nog Great
Black Hawk en Northern Crested
Caracara bijschrijven. Sean
heeft onderweg een adresje,
tante Marlène, waar we heerlijke
hapjes krijgen, omdat de lunch
vandaag wat langer op zich laat
wachten. Tante Marlène vertelt
overal bij hoe ze het gemaakt
heeft of loopt in de tuin naar bepaalde planten/ingrediënten toe. Ze heeft alles zelfgemaakt en het
smaakt heerlijk! Bovendien zitten er Red-shouldered Macaws in de boom en vinden Paul en Gerben
een Blood-coloured Woodpecker in de tuin. Wat willen we nog meer? We rijden verder en treffen
Southern Lapwing
en een veld vól
roofvogels als
Northern Crested
Caracara (40+),
Turkey Vulture
(50+), Black Vulture
(30+) en nóg een
nieuwe soort
roofvogel, de Whitetailed Hawk. Van
deze soort zitten er
ook zeker 10
exemplaren in
hetzelfde veld,
zowel donkere als
lichte fase. Als we
bij het steigertje
arriveren worden we
eerst naar de
boothevel
getransporteerd om
vervolgens in twee
boten achter elkaar
door het kanaal te
varen. We zien
Rufous Crab Hawk
en twee Great Black
Hawks (foto) van
heel dicht bij, rustig
zittend op een tak
naast de boot. Ook
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de Black-collared Hawk en Ringed Kingfisher laten zich goed bekijken. We hebben nog een
ontmoeting met een groep Grijsgroene Doodshoofdaapjes en varen dan de pan op, waar we direct
grote hoeveelheden Ospreys,
Cocoi Herons, Great Egrets en
Black Vultures zien. Op een
steiger zitten diverse Brown
Pelicans (foto) en een dertigtal
Large-billed Terns (foto) en in
de verte staat een grote groep
American Flamingo’s. We
ontmoeten Stephanie in de
lodge op palen boven het water
en genieten van het
fantastische uitzicht zo midden
op het water. Vanaf het terras
zien we al diverse nieuwe
soorten, zoals Wood Stork en
Magnificent Frigatebird en na
een late lunch en een pauze
varen we met twee bootjes
richting de reigerslaapplaats
(heronry) aan de andere kant
van het meer. Het duurt even
voordat de slaaptrek op gang komen, maar dan vliegen grote groepen Scarlet Ibis (foto), Tricoloured
Heron, Little Blue Heron en Wood Stork richting de heronry. Met wat speurwerk ontdekken we Greater
en Lesser Yellowlegs, Roseate Spoonbill en Neotropic Cormorant. Wat een vogelgeweld! Af en toe
kleurt de lucht rood van de ibissen, echt fantastisch! Als we terugvaren wordt er vanuit één van de
boten een Kokmeeuw geclaimd, maar helaas blijkt uit de foto’s dat het ‘gewoon’ om een Lachmeeuw
gaat. Dat zou echt een megarammer zijn geweest! We blijven proberen...

Dag 14 Bigi Pan - Paramaribo

woensdag 19 februari

Vandaag maken we voor het ontbijt al een rondje met de boot. Vlak voordat we instappen vliegt er,
nog in het halfdonker, een Black-crowned Night Heron over ons heen en als het lichter wordt zien we
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in sneltrein vaart de slaaptrek van gisteren in omgekeerde volgorde plaatsvinden. Alle talrijke soorten
als Scarlet Ibis, Brown Pelican, Neotropic Cormorant, Wood Stork, Great Egret, Snowy Egret, Little
Blue Heron en Tricoloured Heron vliegen in
groepen weer naar alle windstreken en ook
de minder algemene soorten als Osprey,
Roseate Spoonbill en Greater en Lesser
Yellowlegs zoeken hun weg weer over het
meer. Magnificent Frigatebirds houden het
allemaal in de gaten. Alleen de American
Flamingo’s gaan nergens heen, lopen wel
wat meer uiteen en worden wat actiever.
Solitary Sandpipers vliegen over met een
verdacht Bosruiter-achtig geluidje, maar ze
heten in het Nederlands dan ook
Amerikaanse Bosruiter. Op het land horen
we een Black-crested Antshrike en zien we
een Brown-crested Flycatcher en sommigen
zien een Least Sandpiper overvliegen. Als
we na het ontbijt het kanaal invaren, krijgen
we de Black-crested Antshrike ook te zien,
net als de Spotted Tody-Flycatcher, de
Bicoloured Conebill en warempel ook een
Great Horned Owl (foto)! Deze enorme uil,
de grootste van Suriname, zit rustig te
knipogen op een tak van de mangrove.
Verderop vinden we twee Arrowhead
Piculets, Greater Ani’s en een Straight-billed
Woodcreeper. Als we de White-tipped Inezia
hebben gevonden keren we om om onze
spullen te gaan pakken. We krijgen nog een vroege lunch voorgeschoteld en dan stappen we weer in
de boot. Als we langs de houten palen varen waar we gisteren ook alle Large-billed Terns hebben
afgespeurd voor andere soorten, ontdek ik opeens zowel een Lachmeeuw (Laughing Gull) als een
Kokmeeuw (Black-headed Gull)! Dus toch! Sterker nog, als Erik zijn foto’s van gisteren nakijkt, ziet hij
dat die Kokmeeuw er gisteren ook al zat! Het kanaal doen
we nu met hogere snelheid omwille van de tijd en we
stoppen alleen nog even voor de uil, voor de mensen die
de ochtendtocht er niet bij waren. Verder zien we daar nog
Great Black Hawk en Ringed Kingfisher en krijgen we,
helaas, even motorpech, maar de boot achter ons schiet te
hulp en even later varen we al weer. Bij de bootsluis zien
we een Cream-coloured Woodpecker en een geweldig
poserende Rufous Crab Hawk (foto). Als we weer bij
Amresh in de bus zitten, duurt het niet lang of we zien een
Brilkaaiman (Spectacled Cayman). Helaas ligt daar vlakbij
ook een aangereden Parrot Snake (Leptophis ahaetulla)
op de weg. Verder zien we vanuit de bus gedeeltelijk
dezelfde soorten als gisteren: Limpkin, Southern Lapwing,
Long-winged Harrier en Yellow Oriole, maar omdat we bij
Coronie nog even over zee willen kijken en de tijd al flink
doortikt, rijden we door.
Bij Coronie is het
hoogwater en staat er
een grote club
Semipalmated
Sandpipers op het strand, in gezelschap van Grey Plover,
Hudsonian Whimbrel en Semipalmated Plover. Ingmar ziet een
sterntje over zee vliegen en aan de hand van foto’s blijkt dat een
Yellow-billed Tern (foto). Het onderscheid met Least Tern is klein,
dus het boek moest er even aan te pas komen. Vervolgens vliegt
er een eend over zee en gelukkig hebben we Erik als VAR in ons
midden, want ook die komt op de foto en blijkt een White-cheeked
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Pintail. Aan de binnenkant van de dijk staan een
paar Black Skimmers in gezelschap van twee
Ruddy Turnstones. We rammelen aardig door
met de soorten! Helaas vinden we in de
komende kilometers nog twee aangereden
slangen, een Sipo (Chironius carinatus) en een
Chicken Snake (Spilotes pullatus). Sean weet
een plek voor Spot-breasted Woodpecker en
deze werkt goed mee. Daar zien we ook een
Yellow Warbler. Bij een volgende stop horen we
de Striped Cuckoo roepen, maar opnieuw
kunnen we deze nergens vinden. Hij roept
vanuit een tuin met een Scarlet Macaw in een
veel te klein kooitje. De eigenaar nodigt ons op
zijn land, maar de koekoek blijft buiten beeld.
Een laatste stop is voor een Laughing Falcon
(foto) die zich mooi laat bekijken en
fotograferen. ’s Avonds nemen we afscheid van
Paul en Marleen, die nog een week blijven en
morgenochtend naar Frans Guyana reizen.

Dag 15 Paramaribo – Cola Kreek - Schiphol

donderdag 20 & vrijdag 21 februari

Deze laatste dag heeft Sean nog een aantal savannesoorten voor ons in gedachten. We vliegen pas
’s avonds, dus we beginnen vroeg, om nog zoveel mogelijk te kunnen doen. Nog voor we in de bus
stappen, zingt er al een Greyish Saltator in de tuin van het hotel. Onderweg zien we nog wat leuke
dingen zoals een Drievingerige Luiaard en (eindelijk) een Striped Cuckoo, die we al diverse keren
gehoord hadden. Aangekomen bij de savanne horen gelijk een Red-legged Tinamou roepen. Een
paartje Southern White-fringed Antwren laat zich aardig bekijken en ook treffen we weer een Rufouscrowned Elaenia. De savanne blijkt een goede
keus, want we vinden nog aardig wat nieuwe
soorten, zoals Black-billed Thrush, Pompadour
Cotinga, Black Hawk Eagle, Green-tailed
Goldenthroat, White-vented Euphonia (foto) en
Ruby Topaz Hummingbird. We zoeken ook
nogmaals naar de Rose-breasted Chat, die we hier
vorige week alleen gehoord hebben, maar in plaats
daarvan vinden we een nog een Negenbandig
Gordeldier (9-banded Armadillo)! Helaas schiet het
beest snel weg, maar de meesten vangen een
glimp op. Een dode Bushmaster (Lachesis muta) op
de weg biedt een treurige aanblik, vooral omdat we
deze zeldzame slang niet levend hebben
gevonden. Een laatste plek biedt blikken op zowel Black Manakin als White-bearded Manakin en dan
rijden we naar Cola Kreek waar we lunchen en onze koffers kunnen ompakken ter voorbereiding op
de vlucht. De uiltjes die we hier vorige week vergeefs gezocht hebben, zitten er nu gelukkig wel,
waarmee de Tropical Screech Owl de laatste nieuwe soort voor deze reis lijkt te worden. Bij het
verlaten van het terrein zien we nog een White-tipped Dove en een klein rondje om het vliegveld in de
hoop op Crested Bobwhite, die zich niet laat zien, levert alsnog nóg een nieuwe soort op: Eared Dove
(foto volgende pagina). Dit is pas de tweede waarneming voor Sean van deze soort, dus een
afsluitende megarammer! Meer dan tevreden nemen we afscheid van Sean en chauffeur Amresh en
ook van Marjolijn en Joost, die nog een weekje blijven. De terugreis verloopt verder voorspoedig en na
een brakke nacht in een vliegtuigstoel hebben we weer Hollandse grond onder onze voeten. We
kijken terug op een prachtige reis met meer dan 400 vogelsoorten! Bovendien hebben we alle gieren,
alle jacamars, alle trogons, alle caracara’s, maar liefst 17 soorten kolibries, 5 van de 6 soorten ara’s
en niet te vergeten een paar erg leuke zoogdieren, zoals Reuzenotter, Negenbandig Gordeldier, etc.
Iedereen (foto volgende pagina) heel veel dank voor de gezelligheid en het enthousiasme en graag
tot een volgende keer!
Klaas de Jong
Maart 2020
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Checklist Suriname - 6 t/m 21 februari 2020

E = endemic, NE = near-endemic (Guiana Shield region)
Engelse naam

Wetenschappelijke naam

1

Great Tinamou

Tinamus major

2

Cinereous Tinamou

Crypturellus cinereus

3

Little Tinamou

Crypturellus soui

4

Red-legged Tinamou

Crypturellus erythropus

5

Variegated Tinamou

Crypturellus variegatus

6

Rusty Tinamou

Crypturellus brevirostris

7

Horned Screamer

Anhima cornuta

8

White-faced Whistling Duck

Dendrocygna viduata

9

6

7

8

9

10

11 12 13
x

x

x

14
x

15 16 17 18 19 20
x

x

x
x
x
x

x

x

x

Black-bellied Whistling Duck

Dendrocygna autumnalis

10

Fulvous Whistling Duck

Dendrocygna bicolor

11

Muscovy Duck

Cairina moschata

12

American Wigeon

Anas americana

13

Blue-winged Teal

Anas discors

14

White-cheeked Pintail

Anas bahamensis

15

Northern Pintail

Anas acuta

16

Southern Pochard

Netta erythrophthalma

17

Lesser Scaup

Aythya affinis

18

Masked Duck

Nomonyx dominicus

19

Little Chachalaca

Ortalis motmot

x

x

20

Marail Guan - NE

Penelope marail

x

x

21

Spix's Guan

Penelope jacquacu

22

Blue-throated Piping Guan

Pipile cumanensis

23

Black Curassow - NE

Crax alector

24

Crested Bobwhite

Colinus cristatus

25

Marbled Wood Quail

Odontophorus gujanensis

26

Least Grebe

Tachybaptus dominicus

27

Pied-billed Grebe

Podilymbus podiceps

28

American Flamingo

Phoenicopterus ruber

29

Red-billed Tropicbird

Phaethon aethereus

30

Wood Stork

Mycteria americana

31

Maguari Stork

Ciconia maguari

32

Jabiru

Jabiru mycteria

33

Green Ibis

Mesembrinibis cayennensis

34

American White Ibis

Eudocimus albus

35

Scarlet Ibis

36

Roseate Spoonbill

37

Rufescent Tiger Heron

Tigrisoma lineatum

38

Fasciated Tiger Heron

Tigrisoma fasciatum

39

Agami Heron

Agamia agami

40

Boat-billed Heron

Cochlearius cochlearius

41

Zigzag Heron

Zebrilus undulatus

42

Pinnated Bittern

Botaurus pinnatus

43

Stripe-backed Bittern

Ixobrychus involucris

44

Least Bittern

Ixobrychus exilis

45

Black-crowned Night Heron

Nycticorax nycticorax

46

Yellow-crowned Night Heron

Nyctanassa violacea

47

Green Heron

Butorides virescens

48

Striated Heron

Butorides striata

49

Western Cattle Egret

Bubulcus ibis

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

Eudocimus ruber

x

x

Platalea ajaja

x

x

x

x
x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
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50

Cocoi Heron

Ardea cocoi

x

x

x

51

Great Egret

Ardea alba

x

x

x

x

52

Capped Heron

Pilherodius pileatus

x

53

Tricolored Heron

Egretta tricolor

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

54

Little Blue Heron

Egretta caerulea

55

Snowy Egret

Egretta thula

56

Little Egret

Egretta garzetta

57

Brown Pelican

Pelecanus occidentalis

x

x

58

Magnificent Frigatebird

Fregata magnificens

x

x

59

Neotropic Cormorant

Phalacrocorax brasilianus

x

x

60

Anhinga

Anhinga anhinga

61

Turkey Vulture

Cathartes aura

x

x

x

62

Lesser Yellow-headed Vulture

Cathartes burrovianus

x

63

Greater Yellow-headed Vulture

Cathartes melambrotus

64

Black Vulture

Coragyps atratus

65

King Vulture

Sarcoramphus papa

66

Western Osprey

Pandion haliaetus

67

White-tailed Kite

Elanus leucurus

68

Pearl Kite

Gampsonyx swainsonii

69

Grey-headed Kite

Leptodon cayanensis

70

Hook-billed Kite

Chondrohierax uncinatus

71

Swallow-tailed Kite

Elanoides forficatus

72

Crested Eagle

Morphnus guianensis

73

Harpy Eagle

Harpia harpyja

74

Black Hawk-Eagle

Spizaetus tyrannus

75

Black-and-white Hawk-Eagle

Spizaetus melanoleucus

76

Ornate Hawk-Eagle

Spizaetus ornatus

77

Double-toothed Kite

Harpagus bidentatus

78

Rufous-thighed Kite

Harpagus diodon

79

Tiny Hawk

Accipiter superciliosus

80

Grey-bellied Hawk

Accipiter poliogaster

81

Bicolored Hawk

Accipiter bicolor

82

Long-winged Harrier

Circus buffoni

83

Plumbeous Kite

Ictinia plumbea

84

Black-collared Hawk

Busarellus nigricollis

85

Snail Kite

Rostrhamus sociabilis

x

86

Slender-billed Kite

Helicolestes hamatus

x

87

Crane Hawk

Geranospiza caerulescens

88

Common Black Hawk

Buteogallus anthracinus

89

Rufous Crab Hawk

Buteogallus aequinoctialis

90

Savanna Hawk

Buteogallus meridionalis

91

Great Black Hawk

Buteogallus urubitinga

92

Roadside Hawk

Rupornis magnirostris

93

White-tailed Hawk

Geranoaetus albicaudatus

94

White Hawk

Pseudastur albicollis

x

95

Black-faced Hawk

Leucopternis melanops

x

96

Grey-lined Hawk

Buteo nitidus

97

Broad-winged Hawk

Buteo platypterus

98

Short-tailed Hawk

Buteo brachyurus

99

Zone-tailed Hawk

Buteo albonotatus

100

Sunbittern

Eurypyga helias

101

Sungrebe

Heliornis fulica

102

Ocellated Crake

Micropygia schomburgkii

103

Russet-crowned Crake

Laterallus viridis

104

Rufous-sided Crake

Laterallus melanophaius

105

Grey-breasted Crake

Laterallus exilis

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
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Engelse naam

Wetenschappelijke naam

106

Mangrove Rail

Rallus longirostris

6

7

8

9

10

11 12 13

14

15 16 17 18 19 20

107

Rufous-necked Wood Rail

Aramides axillaris

108

Grey-necked Wood Rail

Aramides cajaneus

109

Uniform Crake

Amaurolimnas concolor

110

Ash-throated Crake

Porzana albicollis

111

Yellow-breasted Crake

Porzana flaviventer

112

Paint-billed Crake

Neocrex erythrops

113

Spotted Rail

Pardirallus maculatus

114

Purple Gallinule

Porphyrio martinica

115

Azure Gallinule

Porphyrio flavirostris

116

Common Gallinule

Gallinula galeata

117

Grey-winged Trumpeter

Psophia crepitans

118

Limpkin

Aramus guarauna

119

Black-necked Stilt

Himantopus mexicanus

120

Southern Lapwing

Vanellus chilensis

121

American Golden Plover

Pluvialis dominica

122

Grey Plover

Pluvialis squatarola

123

Semipalmated Plover

Charadrius semipalmatus

124

Wilson's Plover

Charadrius wilsonia

125

Collared Plover

Charadrius collaris

126

Pied Plover

Hoploxypterus cayanus

127

Wattled Jacana

Jacana jacana

128

Wilson's Snipe

Gallinago delicata

129

South American Snipe

Gallinago paraguaiae

130

Giant Snipe

Gallinago undulata

131

Short-billed Dowitcher

Limnodromus griseus

132

Hudsonian Godwit

Limosa haemastica

133

Whimbrel

Numenius phaeopus

134

Upland Sandpiper

Bartramia longicauda

135

Greater Yellowlegs

Tringa melanoleuca

x

x

136

Lesser Yellowlegs

Tringa flavipes

x

x

137

Solitary Sandpiper

Tringa solitaria

138

Willet

Tringa semipalmata

139

Spotted Sandpiper

Actitis macularius

140

Ruddy Turnstone

Arenaria interpres

141

Red Knot

Calidris canutus

142

Sanderling

Calidris alba

143

Semipalmated Sandpiper

Calidris pusilla

144

Western Sandpiper

Calidris mauri

145

Least Sandpiper

Calidris minutilla

146

White-rumped Sandpiper

Calidris fuscicollis

147

Baird's Sandpiper

Calidris bairdii

148

Pectoral Sandpiper

Calidris melanotos

149

Stilt Sandpiper

Calidris himantopus

150

Buff-breasted Sandpiper

Tryngites subruficollis

151

Wilson's Phalarope

Phalaropus tricolor

152

Black Skimmer

Rynchops niger

153

Black-legged Kittiwake

Rissa tridactyla

154

Black-headed Gull

Chroicocephalus ridibundus

155

Laughing Gull

Leucophaeus atricilla

156

Lesser Black-backed Gull

Larus fuscus

157

Gull-billed Tern

Gelochelidon nilotica

158

Royal Tern

Thalasseus maximus

159

Sandwich Tern

Thalasseus sandvicensis

160

Least Tern

Sternula antillarum

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
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Engelse naam

Wetenschappelijke naam

161

Yellow-billed Tern

Sternula superciliaris

6

7

162

Bridled Tern

Onychoprion anaethetus

163

Sooty Tern

Onychoprion fuscatus

164

Roseate Tern

Sterna dougallii

165

Common Tern

Sterna hirundo

166

Black Tern

Chlidonias niger

167

Large-billed Tern

Phaetusa simplex

168

Scaled Pigeon

Patagioenas speciosa

169

Pale-vented Pigeon

Patagioenas cayennensis

170

Plumbeous Pigeon

Patagioenas plumbea

171

Ruddy Pigeon

Patagioenas subvinacea

172

Common Ground Dove

Columbina passerina

173

Plain-breasted Ground Dove

Columbina minuta

174

Ruddy Ground Dove

Columbina talpacoti

175

Blue Ground Dove

Claravis pretiosa

176

Ruddy Quail-Dove

Geotrygon montana

177

Violaceous Quail-Dove

Geotrygon violacea

178

White-tipped Dove

Leptotila verreauxi

179

Grey-fronted Dove

Leptotila rufaxilla

180

Mourning Dove

Zenaida macroura

181

Eared Dove

Zenaida auriculata

182

Hoatzin

Opisthocomus hoazin

183

Greater Ani

Crotophaga major

184

Smooth-billed Ani

Crotophaga ani

185

Striped Cuckoo

Tapera naevia

186

Pavonine Cuckoo

Dromococcyx pavoninus

187

Little Cuckoo

Coccycua minuta

x

188

Squirrel Cuckoo

Piaya cayana

x

189

Black-bellied Cuckoo

Piaya melanogaster

190

Dark-billed Cuckoo

Coccyzus melacoryphus

191

Yellow-billed Cuckoo

Coccyzus americanus

192

Pearly-breasted Cuckoo

Coccyzus euleri

193

Mangrove Cuckoo

Coccyzus minor

194

Western Barn Owl

Tyto alba

195

Tropical Screech Owl

Megascops choliba

196

Tawny-bellied Screech Owl

Megascops watsonii

197

Vermiculated Screech Owl

Megascops vermiculatus

198

Great Horned Owl

Bubo virginianus

199

Mottled Owl

Strix virgata

200

Black-banded Owl

Strix huhula

201

Crested Owl

Lophostrix cristata

202

Spectacled Owl

Pulsatrix perspicillata

203

Amazonian Pygmy Owl

Glaucidium hardyi

204

Ferruginous Pygmy Owl

Glaucidium brasilianum

205

Burrowing Owl

Athene cunicularia

x

206

Striped Owl

Pseudoscops clamator

x

207

Stygian Owl

Asio stygius

208

Short-eared Owl

Asio flammeus

209

Oilbird

Steatornis caripensis

210

Great Potoo

Nyctibius grandis

211

Long-tailed Potoo

Nyctibius aethereus

212

Common Potoo

Nyctibius griseus

213

White-winged Potoo

Nyctibius leucopterus

214

Nacunda Nighthawk

Chordeiles nacunda

215

Least Nighthawk

Chordeiles pusillus

216

Lesser Nighthawk

Chordeiles acutipennis

8

9

10

11 12 13

14

15 16 17 18 19 20
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x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
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x

x
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x
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Engelse naam

Wetenschappelijke naam

217

Short-tailed Nighthawk

Lurocalis semitorquatus

218

Blackish Nightjar

Nyctipolus nigrescens

219

Pauraque

Nyctidromus albicollis

220

White-tailed Nightjar

Hydropsalis cayennensis

221

Spot-tailed Nightjar

Hydropsalis maculicaudus

222

Ladder-tailed Nightjar

Hydropsalis climacocerca

223

Scissor-tailed Nightjar

Hydropsalis torquata

224

Rufous Nightjar

Antrostomus rufus

225

White-chinned Swift

Cypseloides cryptus

226

White-collared Swift

Streptoprocne zonaris

227

Band-rumped Swift

Chaetura spinicaudus

228

Sick's Swift

Chaetura meridionalis

229

Chapman's Swift

Chaetura chapmani

230

Short-tailed Swift

Chaetura brachyura

231

White-tipped Swift

Aeronautes montivagus

232

Neotropical Palm Swift

Tachornis squamata

233

Lesser Swallow-tailed Swift

Panyptila cayennensis

234

Common Swift

Apus apus

235

Rufous-breasted Hermit

Glaucis hirsutus

236

Pale-tailed Barbthroat

Threnetes leucurus

237

Long-tailed Hermit

Phaethornis superciliosus

238

Great-billed Hermit

Phaethornis malaris

239

Straight-billed Hermit

Phaethornis bourcieri

240

Sooty-capped Hermit

Phaethornis augusti

241

Little Hermit

Phaethornis longuemareus

242

Reddish Hermit

Phaethornis ruber

x

x

243

Grey-breasted Sabrewing

Campylopterus largipennis

x

x

244

Swallow-tailed Hummingbird

Eupetomena macroura

245

White-necked Jacobin

Florisuga mellivora

x

x

246

Brown Violetear

Colibri delphinae

247

Green-throated Mango

Anthracothorax viridigula

x

248

Black-throated Mango

Anthracothorax nigricollis

x

249

Fiery-tailed Awlbill

Avocettula recurvirostris

250

Crimson Topaz

Topaza pella

251

Ruby-topaz Hummingbird

Chrysolampis mosquitus

252

Tufted Coquette

Lophornis ornatus

253

Racket-tailed Coquette

Discosura longicaudus

254

Blue-chinned Sapphire

Chlorestes notata

255

Blue-tailed Emerald

Chlorostilbon mellisugus

256

Fork-tailed Woodnymph

Thalurania furcata

x

257

Rufous-throated Sapphire

Hylocharis sapphirina

x

258

White-chinned Sapphire

Hylocharis cyanus

259

White-tailed Goldenthroat

Polytmus guainumbi

260

Green-tailed Goldenthroat

Polytmus theresiae

261

Plain-bellied Emerald

Amazilia leucogaster

262

White-chested Emerald

Amazilia brevirostris

263

Glittering-throated Emerald

Amazilia fimbriata

264

Green-bellied Hummingbird

Amazilia viridigaster

265

Velvet-browed Briljant - NE

Heliodoxa xanthogonys

266

Black-eared Fairy

Heliothryx auritus

267

Horned Sungem

Heliactin bilophus

268

Long-billed Starthroat

Heliomaster longirostris

269

Amethyst Woodstar

Calliphlox amethystina

270

Black-tailed Trogon

Trogon melanurus

271

Green-backed Trogon

Trogon viridis

272

Guianan Trogon

Trogon violaceus

6

7

8

9

10

11 12 13

14

15 16 17 18 19 20
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x
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x
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x
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Engelse naam

Wetenschappelijke naam

273

Black-throated Trogon

Trogon rufus

274

Collared Trogon

Trogon collaris

275

American Pygmy Kingfisher

Chloroceryle aenea

276

Green-and-rufous Kingfisher

Chloroceryle inda

277

Green Kingfisher

Chloroceryle americana

278

Amazon Kingfisher

Chloroceryle amazona

279

Ringed Kingfisher

Megaceryle torquata

280

Belted Kingfisher

Megaceryle alcyon

281

Amazonian Motmot

Momotus momota

6

7

8

9

10

11 12 13

14

15 16 17 18 19 20

x
x

x

x
x
x

x

x
x

x

x

x
x
x

282

Brown Jacamar

283

Yellow-billed Jacamar - NE

Brachygalba lugubris
Galbula albirostris

284

Green-tailed Jacamar

Galbula galbula

x

285

Bronzy Jacamar

Galbula leucogastra

x

286

Paradise Jacamar

Galbula dea

287

Great Jacamar

Jacamerops aureus

288

Guianan Puffbird - NE

Notharchus macrorhynchos

289

Pied Puffbird

Notharchus tectus

290

Spotted Puffbird

Bucco tamatia

291

Collared Puffbird

Bucco capensis

292

White-chested Puffbird

Malacoptila fusca

293

Rusty-breasted Nunlet

Nonnula rubecula

294

Black Nunbird - NE

Monasa atra

295

Swallow-winged Puffbird

Chelidoptera tenebrosa

296

Black-spotted Barbet - NE

Capito niger

297

Tepui Toucanet - NE

Aulacorhynchus whitelianus

298

Green Aracari - NE

Pteroglossus viridis

299

Black-necked Aracari

Pteroglossus aracari

300

Guianan Toucanet - NE

Selenidera piperivora

301

Channel-billed Toucan

Ramphastos vitellinus

302

Toco Toucan

Ramphastos toco

303

White-throated Toucan

Ramphastos tucanus

304

Golden-spangled Piculet

Picumnus exilis

305

Arrowhead Piculet - E

Picumnus minutissimus

306

White Woodpecker

Melanerpes candidus

307

Yellow-tufted Woodpecker

Melanerpes cruentatus

308

Red-crowned Woodpecker

Melanerpes rubricapillus

309

Blood-colored Woodpecker - NE

Veniliornis sanguineus

310

Golden-collared Woodpecker - NE

Veniliornis cassini

x

311

Yellow-throated Woodpecker

Piculus flavigula

x

312

Golden-green Woodpecker

Piculus chrysochloros

313

Golden-olive Woodpecker

Colaptes rubiginosus

314

Spot-breasted Woodpecker

Colaptes punctigula

315

Campo Flicker

Colaptes campestris

316

Waved Woodpecker

Celeus undatus

317

Chestnut Woodpecker

Celeus elegans

318

Cream-colored Woodpecker

Celeus flavus

319

Ringed Woodpecker

Celeus torquatus

320

Lineated Woodpecker

Dryocopus lineatus

321

Red-necked Woodpecker

Campephilus rubricollis

322

Crimson-crested Woodpecker

Campephilus melanoleucos

323

Black Caracara

Daptrius ater

324

Red-throated Caracara

Ibycter americanus

325

Northern Crested Caracara

Caracara cheriway

326

Yellow-headed Caracara

Milvago chimachima

327

Laughing Falcon

Herpetotheres cachinnans

328

Barred Forest Falcon

Micrastur ruficollis
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329

Lined Forest Falcon

Micrastur gilvicollis

330

Slaty-backed Forest Falcon

Micrastur mirandollei

331

Collared Forest Falcon

Micrastur semitorquatus

332

American Kestrel

Falco sparverius

333

Aplomado Falcon

Falco femoralis

334

Merlin

Falco columbarius

335

Bat Falcon

Falco rufigularis

336

Orange-breasted Falcon

Falco deiroleucus

337

Peregrine Falcon

Falco peregrinus

6

7

8

9

x

Touit huetii

340

Sapphire-rumped Parrotlet

Touit purpuratus

341

Tepui Parrotlet - NE

Nannopsittaca panychlora

342

Golden-winged Parakeet

Brotogeris chrysoptera

343

Caica Parrot - NE

Pyrilia caica

x

344

Dusky Parrot

Pionus fuscus

x

345

Blue-headed Parrot

Pionus menstruus

x

346

Blue-cheeked Amazon

Amazona dufresniana

347

Yellow-crowned Amazon

Amazona ochrocephala

348

Southern Mealy Amazon

Amazona farinosa

349

Orange-winged Amazon

Amazona amazonica

350

Dusky-billed Parrotlet

Forpus modestus

351

Green-rumped Parrotlet

Forpus passerinus

352

Black-headed Parrot - NE

Pionites melanocephalus

353

Red-fan Parrot

Deroptyus accipitrinus

354

Painted Parakeet

Pyrrhura picta

355

Peach-fronted Parakeet

Eupsittula aurea

356

Brown-throated Parakeet

Eupsittula pertinax

357

Sulphur-breasted Parakeet - NE

Aratinga maculata

358

Red-bellied Macaw

Orthopsittaca manilatus

359

Blue-and-yellow Macaw

Ara ararauna

360

Scarlet Macaw

Ara macao

361

Red-and-green Macaw

Ara chloropterus

362

Chestnut-fronted Macaw

Ara severus

363

Red-shouldered Macaw

Diopsittaca nobilis

364

White-eyed Parakeet

Psittacara leucophthalmus

365

Pale-breasted Spinetail

Synallaxis albescens

366

Ruddy Spinetail

Synallaxis rutilans

367

McConnell's Spinetail - NE

Synallaxis macconnelli

368

Plain-crowned Spinetail

Synallaxis gujanensis

369

Speckled Spinetail

Cranioleuca gutturata

370

Yellow-chinned Spinetail

Certhiaxis cinnamomeus

371

Point-tailed Palmcreeper

Berlepschia rikeri
Philydor erythrocercum

374

Cinnamon-rumped Foliage-gleaner

Philydor pyrrhodes

375

Buff-throated Foliage-gleaner

Automolus ochrolaemus

376

Olive-backed Foliage-gleaner

Automolus infuscatus

377

Ruddy Foliage-gleaner

Automolus rubiginosus

378

Chestnut-crowned Foliage-gleaner

Automolus rufipileatus

379

Tawny-throated Leaftosser

Sclerurus mexicanus

380

Short-billed Leaftosser

Sclerurus rufigularis

381

Black-tailed Leaftosser

Sclerurus caudacutus

382

Rufous-tailed Xenops

Microxenops milleri

383

Slender-billed Xenops

Xenops tenuirostris

384

Plain Xenops

Xenops minutus

x

x
x

x

Touit batavicus

Philydor ruficaudatum

x

x

Scarlet-shouldered Parrotlet

Rufous-rumped Foliage-gleaner

15 16 17 18 19 20

x

Lilac-tailed Parrotlet

Rufous-tailed Foliage-gleaner
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385

Plain-brown Woodcreeper

Dendrocincla fuliginosa

386

White-chinned Woodcreeper

Dendrocincla merula

387

Long-tailed Woodcreeper

Deconychura longicauda

388

Spot-throated Woodcreeper

Deconychura stictolaema

389

Wedge-billed Woodcreeper

Glyphorynchus spirurus

390

Cinnamon-throated Woodcreeper

Dendrexetastes rufigula

391

Red-billed Woodcreeper

Hylexetastes perrotii

392

Strong-billed Woodcreeper

Xiphocolaptes promeropirhynchus

393

Amazonian Barred Woodcreeper

Dendrocolaptes certhia

394

Black-banded Woodcreeper

Dendrocolaptes picumnus

395

Straight-billed Woodcreeper

Dendroplex picus

396

Striped Woodcreeper

Xiphorhynchus obsoletus

397

Chestnut-rumped Woodcreeper - NE

Xiphorhynchus pardalotus

398

Buff-throated Woodcreeper

Xiphorhynchus guttatus

399

Narrow-billed Woodcreeper

Lepidocolaptes angustirostris

400

Guianan Woodcreeper - NE

Lepidocolaptes albolineatus

401

Curve-billed Scythebill

Campylorhamphus procurvoides

402

Fasciated Antshrike

Cymbilaimus lineatus

403

Black-throated Antshrike - NE

Frederickena viridis

404

Great Antshrike

Taraba major

6

7

8

9

10

x

x

x

11 12 13

x

x

x

x

x

14

15 16 17 18 19 20

x

x
x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

405

Black-crested Antshrike

Sakesphorus canadensis

406

Band-tailed Antshrike - NE

Thamnophilus melanothorax

407

Barred Antshrike

Thamnophilus doliatus

408

Mouse-colored Antshrike

Thamnophilus murinus

409

Northern Slaty Antshrike

Thamnophilus punctatus

410

Amazonian Antshrike

Thamnophilus amazonicus

411

White-streaked Antvireo

Dysithamnus leucostictus

412

Dusky-throated Antshrike

Thamnomanes ardesiacus

413

Cinereous Antshrike

Thamnomanes caesius

414

Spot-winged Antshrike

Pygiptila stellaris

415

Brown-bellied Antwren - NE

Epinecrophylla gutturalis

416

Rufous-bellied Antwren - NE

Isleria guttata

417

Pygmy Antwren

Myrmotherula brachyura

418

Guianan Streaked Antwren - NE

Myrmotherula surinamensis

419

White-flanked Antwren

Myrmotherula axillaris

420

Long-winged Antwren

Myrmotherula longipennis

421

Plain-winged Antwren

Myrmotherula behni

422

Grey Antwren

Myrmotherula menetriesii

423

Spot-tailed Antwren - NE

Herpsilochmus sticturus

x

424

Todd's Antwren - NE

Herpsilochmus stictocephalus

x

425

Rufous-winged Antwren

Herpsilochmus rufimarginatus

426

Dot-winged Antwren

Microrhopias quixensis

427

Southern White-fringed Antwren

Formicivora grisea

428

Rusty-backed Antwren

Formicivora rufa

429

Rufous-rumped Antwren

Terenura callinota

430

Ash-winged Antwren

Terenura spodioptila

431

Grey Antbird

Cercomacra cinerascens

432

Dusky Antbird

Cercomacra tyrannina

433

Blackish Antbird

Cercomacra nigrescens

434

White-browed Antbird

Myrmoborus leucophrys

435

Guianan Warbling Antbird - NE

Hypocnemis cantator

436

Black-chinned Antbird

Hypocnemoides melanopogon

437

Silvered Antbird

Sclateria naevia

x

438

Black-headed Antbird - NE

Percnostola rufifrons

x

439

Spot-winged Antbird

Schistocichla leucostigma

440

White-bellied Antbird

Myrmeciza longipes
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441

Ferruginous-backed Antbird

Myrmeciza ferruginea

442

Black-throated Antbird

Myrmeciza atrothorax

443

Wing-banded Antbird

Myrmornis torquata

444

White-plumed Antbird

Pithys albifrons

445

Rufous-throated Antbird - NE

Gymnopithys rufigula

446

Spot-backed Antbird

Hylophylax naevius

447

Common Scale-backed Antbird

Willisornis poecilinotus

448

Rufous-capped Antthrush

Formicarius colma

449

Black-faced Antthrush

Formicarius analis

450

Short-tailed Antthrush

Chamaeza campanisona

451

Variegated Antpitta

Grallaria varia

452

Spotted Antpitta

Hylopezus macularius

453

Thrush-like Antpitta

Myrmothera campanisona

454

Chestnut-belted Gnateater

Conopophaga aurita

455

Wing-barred Piprites

Piprites chloris

456

Sooty-headed Tyrannulet

Phyllomyias griseiceps

457

Yellow-crowned Tyrannulet

Tyrannulus elatus

458

Forest Elaenia

Myiopagis gaimardii

459

Grey Elaenia

Myiopagis caniceps

460

Yellow-crowned Elaenia

Myiopagis flavivertex

461

Greenish Elaenia

Myiopagis viridicata

462

Yellow-bellied Elaenia

Elaenia flavogaster

463

Small-billed Elaenia

Elaenia parvirostris

464

Plain-crested Elaenia

Elaenia cristata

465

Lesser Elaenia

Elaenia chiriquensis

466

Rufous-crowned Elaenia

Elaenia ruficeps

467

White-lored Tyrannulet

Ornithion inerme

468

Southern Beardless Tyrannulet

Camptostoma obsoletum

469

Suiriri Flycatcher

Suiriri suiriri

470

Mouse-colored Tyrannulet

Phaeomyias murina

471

Yellow Tyrannulet

Capsiempis flaveola

472

Bearded Tachuri

Polystictus pectoralis

473

Ringed Antpipit

Corythopis torquatus

474

Rufous-sided Pygmy Tyrant

Euscarthmus rufomarginatus

475

Guianan Tyrannulet - NE

Zimmerius acer

476

Olive-green Tyrannulet - NE

Phylloscartes virescens

477

Ochre-bellied Flycatcher

Mionectes oleagineus

478

McConnell's Flycatcher

Mionectes macconnelli

479

Sepia-capped Flycatcher

Leptopogon amaurocephalus

480

Northern Scrub Flycatcher

Sublegatus arenarum

481

Amazonian Scrub Flycatcher

Sublegatus obscurior

482

Southern Scrub Flycatcher

Sublegatus modestus

483

Pale-tipped Inezia

Inezia caudata

484

Bran-colored Flycatcher

Myiophobus fasciatus

485

Boat-billed Tody-Tyrant - NE

Hemitriccus josephinae

486

White-eyed Tody-Tyrant

Hemitriccus zosterops

487

Pelzeln's Tody-Tyrant

Hemitriccus inornatus

488

Short-tailed Pygmy Tyrant

Myiornis ecaudatus

489

Double-banded Pygmy Tyrant

Lophotriccus vitiosus

490

Helmeted Pygmy Tyrant

Lophotriccus galeatus

491

Smoky-fronted Tody-Flycatcher

Poecilotriccus fumifrons

492

Black-chested Tyrant

Taeniotriccus andrei

493

Spotted Tody-Flycatcher

Todirostrum maculatum

494

Common Tody-Flycatcher

Todirostrum cinereum

495

Painted Tody-Flycatcher - NE

Todirostrum pictum

496

Olivaceous Flatbill

Rhynchocyclus olivaceus
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497

Yellow-olive Flatbill

Tolmomyias sulphurescens

498

Zimmer's Flatbill/Yellow-margined Flyc Tolmomyias assimilis

499

Yellow-margined Flatbill

Tolmomyias flavotectus

500

Grey-crowned Flatbill

Tolmomyias poliocephalus

501

Ochre-lored Flatbill

Tolmomyias flaviventris

502

Cinnamon-crested Spadebill

Platyrinchus saturatus

503

Golden-crowned Spadebill

Platyrinchus coronatus

504

White-crested Spadebill

Platyrinchus platyrhynchos

505

Cinnamon Neopipo

Neopipo cinnamomea

506

Cliff Flycatcher

Hirundinea ferruginea

507

Euler's Flycatcher

Lathrotriccus euleri

508

Fuscous Flycatcher

Cnemotriccus fuscatus

509

Olive-sided Flycatcher

Contopus cooperi

510

Tropical Pewee

Contopus cinereus

511

White-throated Pewee - NE

Contopus albogularis

512

Amazonian Black Tyrant

Knipolegus poecilocercus

513

Rufous-tailed Tyrant

Knipolegus poecilurus

514

Drab Water Tyrant

Ochthornis littoralis

515

Grey Monjita

Xolmis cinereus

516

Pied Water Tyrant

Fluvicola pica

x
x

517

White-headed Marsh Tyrant

Arundinicola leucocephala

518

Long-tailed Tyrant

Colonia colonus

519

Piratic Flycatcher

Legatus leucophaius

520

Rusty-margined Flycatcher

Myiozetetes cayanensis

521

Dusky-chested Flycatcher

Myiozetetes luteiventris

522

Great Kiskadee

Pitangus sulphuratus

523

Lesser Kiskadee

Philohydor lictor

524

Yellow-throated Flycatcher

Conopias parvus

525

Streaked Flycatcher

Myiodynastes maculatus

526

Boat-billed Flycatcher

Megarynchus pitangua

527

Sulphury Flycatcher

Tyrannopsis sulphurea

528

Variegated Flycatcher

Empidonomus varius

529

White-throated Kingbird

Tyrannus albogularis

530

Tropical Kingbird

Tyrannus melancholicus

531

Fork-tailed Flycatcher

Tyrannus savana

532

Eastern Kingbird

Tyrannus tyrannus

533

Grey Kingbird

Tyrannus dominicensis

534

Greyish Mourner

Rhytipterna simplex

535

Pale-bellied Mourner

Rhytipterna immunda

536

Todd's Sirystes - NE

Sirystes subcanescens

537

Dusky-capped Flycatcher

Myiarchus tuberculifer

538

Swainson's Flycatcher

Myiarchus swainsoni

539

Short-crested Flycatcher

Myiarchus ferox

540

Brown-crested Flycatcher

Myiarchus tyrannulus

541

Large-headed Flatbill

Ramphotrigon megacephalum

542

Rufous-tailed Flatbill

Ramphotrigon ruficauda

543

Cinnamon Attila

Attila cinnamomeus

544

Bright-rumped Attila

Attila spadiceus

545

Guianan Cock-of-the-rock - NE

Rupicola rupicola

546

Guianan Red Cotinga

Phoenicircus carnifex

547

Purple-breasted Cotinga

Cotinga cotinga

548

Spangled Cotinga

Cotinga cayana

549

White Bellbird

Cotinga albus

550

Screaming Piha

Lipaugus vociferans

551

Pompadour Cotinga

Xipholena punicea

552

Bare-necked Fruitcrow

Gymnoderus foetidus
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553

Purple-throated Fruitcrow

Querula purpurata

6

7

554

Crimson Fruitcrow

Haematoderus militaris

555

Capuchinbird - NE

Perissocephalus tricolor

556

Tiny Tyrant-Manakin - NE

Tyranneutes virescens

557

Saffron-crested Tyrant-Manakin - NE

Neopelma chrysocephalum

558

Pale-bellied Tyrant-Manakin

Neopelma pallescens

559

Blue-backed Manakin

Chiroxiphia pareola

560

White-throated Manakin - NE

Corapipo gutturalis

561

Black Manakin

Xenopipo atronitens

562

White-fronted Manakin - NE

Lepidothrix serena

563

White-bearded Manakin

Manacus manacus

564

Crimson-hooded Manakin

Pipra aureola

565

White-crowned Manakin

Pseudopipra pipra

x

566

Golden-headed Manakin

Ceratopipra erythrocephala

x

567

Sharpbill

Oxyruncus cristatus

568

Amazonian Royal Flycatcher

Onychorhynchus coronatus

569

Whiskered Myiobius

Myiobius barbatus

570

Ruddy-tailed Flycatcher

Terenotriccus erythrurus

571

Black-crowned Tityra

Tityra inquisitor

572

Black-tailed Tityra

Tityra cayana

573

Guianan Schiffornis - NE

Schiffornis olivacea

574

Cinereous Mourner

Laniocera hypopyrra

575

Dusky Purpletuft - NE

Iodopleura fusca

576

Green-backed Becard

Pachyramphus viridis

577

Cinereous Becard

Pachyramphus rufus

578

White-winged Becard

Pachyramphus polychopterus

579

Black-capped Becard

Pachyramphus marginatus

580

Glossy-backed Becard

Pachyramphus surinamus

581

Pink-throated Becard

Pachyramphus minor

582

Rufous-browed Peppershrike

Cyclarhis gujanensis

583

Slaty-capped Shrike-Vireo

Vireolanius leucotis

584

Tepui Vireo - NE

Vireo sclateri

585

Red-eyed Vireo

Vireo olivaceus

586

Black-whiskered Vireo

Vireo altiloquus

587

Lemon-chested Greenlet

Hylophilus thoracicus

588

Ashy-headed Greenlet

Hylophilus pectoralis

589

Buff-cheeked Greenlet

Hylophilus muscicapinus

590

Tawny-crowned Greenlet

Hylophilus ochraceiceps

591

Cayenne Jay - NE

Cyanocorax cayanus

592

Sand Martin/Bank Swallow

Riparia riparia

593

White-winged Swallow

Tachycineta albiventer

594

Purple Martin

Progne subis

595

Caribbean Martin

Progne dominicensis

596

Grey-breasted Martin

Progne chalybea

597

Southern Martin

Progne elegans

598

Brown-chested Martin

Progne tapera

599

Blue-and-white Swallow

Notiochelidon cyanoleuca

600

White-banded Swallow

Atticora fasciata

601

Black-collared Swallow

Atticora melanoleuca

602

White-thighed Swallow

Neochelidon tibialis

603

Southern Rough-winged Swallow

Stelgidopteryx ruficollis

604

Barn Swallow

Hirundo rustica

605

American Cliff Swallow

Petrochelidon pyrrhonota

606

Black-capped Donacobius

Donacobius atricapilla

607

Coraya Wren

Pheugopedius coraya

608

Buff-breasted Wren

Cantorchilus leucotis
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609

House Wren

Troglodytes aedon

610

White-breasted Wood Wren

Henicorhina leucosticta

611

Wing-banded Wren

Microcerculus bambla

612

Musician Wren

Cyphorhinus arada

613

Collared Gnatwren - NE

Microbates collaris

614

Long-billed Gnatwren

Ramphocaenus melanurus

615

Tropical Gnatcatcher

Polioptila plumbea

616

Guianan Gnatcatcher

Polioptila guianensis

617

Tropical Mockingbird

Mimus gilvus

618

Chalk-browed Mockingbird

Mimus saturninus

619

Rufous-brown Solitaire

Cichlopsis leucogenys

620

Grey-cheeked Thrush

Catharus minimus

621

Pale-eyed Thrush

Turdus leucops

622

Black-hooded Thrush

Turdus olivater

623

Pale-breasted Thrush

Turdus leucomelas

624

Black-billed Thrush

Turdus ignobilis

625

Cocoa Thrush

Turdus fumigatus

626

Spectacled Thrush

Turdus nudigenis

627

White-necked Thrush

Turdus albicollis

628

House Sparrow

Passer domesticus

629

Yellowish Pipit

Anthus lutescens

630

Plumbeous Euphonia

Euphonia plumbea

631

Purple-throated Euphonia

Euphonia chlorotica

632

Finsch's Euphonia - NE

Euphonia finschi

633

Violaceous Euphonia

Euphonia violacea

634

Golden-rumped Euphonia

Euphonia cyanocephala

635

White-lored Euphonia

Euphonia chrysopasta

636

White-vented Euphonia

Euphonia minuta

637

Golden-sided Euphonia - NE

Euphonia cayennensis

638

Northern Waterthrush

Parkesia noveboracensis

639

Prothonotary Warbler

Protonotaria citrea

640

Masked Yellowthroat

Geothlypis aequinoctialis

641

American Redstart

Setophaga ruticilla

642

Tropical Parula

Setophaga pitiayumi

643

Blackburnian Warbler

Setophaga fusca

644

American Yellow Warbler

Setophaga aestiva

645

Blackpoll Warbler

Setophaga striata

646

Riverbank Warbler

Myiothlypis rivularis

647

Bobolink

Dolichonyx oryzivorus

648

Eastern Meadowlark

Sturnella magna

649

Red-breasted Blackbird

Sturnella militaris

650

Crested Oropendola

Psarocolius decumanus

651

Green Oropendola

Psarocolius viridis

652

Yellow-rumped Cacique

Cacicus cela

653

Red-rumped Cacique

Cacicus haemorrhous

654

Yellow Oriole

Icterus nigrogularis

655

Epaulet Oriole

Icterus cayanensis

656

Giant Cowbird

Molothrus oryzivorus

657

Shiny Cowbird

Molothrus bonariensis

658

Carib Grackle

Quiscalus lugubris

659

Yellow-hooded Blackbird

Chrysomus icterocephalus

660

Bananaquit

Coereba flaveola

661

Rufous-collared Sparrow

Zonotrichia capensis

662

Grassland Sparrow

Ammodramus humeralis

663

Pectoral Sparrow

Arremon taciturnus

664

Red-capped Cardinal

Paroaria gularis
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665

Black-faced Tanager

Schistochlamys melanopis

6

7

8

9

10

11 12 13

14

15 16 17 18 19 20

666

Magpie Tanager

Cissopis leverianus

667

Red-billed Pied Tanager

Lamprospiza melanoleuca

668

Hooded Tanager

Nemosia pileata

669

White-rumped Tanager

Cypsnagra hirundinacea

670

Grey-headed Tanager

Eucometis penicillata

671

Flame-crested Tanager

Tachyphonus cristatus

672

Fulvous-crested Tanager

Tachyphonus surinamus

673

White-shouldered Tanager

Tachyphonus luctuosus

674

White-lined Tanager

Tachyphonus rufus

x

675

Red-shouldered Tanager

Tachyphonus phoenicius

x

676

Fulvous Shrike-Tanager

Lanio fulvus

677

Silver-beaked Tanager

Ramphocelus carbo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

678

Blue-grey Tanager

Thraupis episcopus

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

679

Palm Tanager

Thraupis palmarum

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

680

Blue-backed Tanager - NE

Cyanicterus cyanicterus

681

Shrike-like Tanager

Neothraupis fasciata

682

Turquoise Tanager

Tangara mexicana

x

x

683

Paradise Tanager

Tangara chilensis

684

Spotted Tanager

Tangara punctata

685

Speckled Tanager

Tangara guttata

686

Dotted Tanager

Tangara varia

687

Bay-headed Tanager

Tangara gyrola

688

Burnished-buff Tanager

Tangara cayana

689

Opal-rumped Tanager

Tangara velia

690

Swallow Tanager

Tersina viridis

691

Black-faced Dacnis

Dacnis lineata

692

Blue Dacnis

Dacnis cayana

693

Short-billed Honeycreeper

Cyanerpes nitidus

694

Purple Honeycreeper

695

Red-legged Honeycreeper

696

Green Honeycreeper

Chlorophanes spiza

697

Guira Tanager

Hemithraupis guira

698

Yellow-backed Tanager

Hemithraupis flavicollis

699

Chestnut-vented Conebill

Conirostrum speciosum

700

Bicolored Conebill

Conirostrum bicolor

701

Red Pileated Finch

Coryphospingus cucullatus

702

Stripe-tailed Yellow Finch

Sicalis citrina

703

Saffron Finch

Sicalis flaveola

704

Grassland Yellow Finch

Sicalis luteola

705

Wedge-tailed Grass Finch

Emberizoides herbicola

706

Slate-colored Grosbeak

Saltator grossus

x

707

Buff-throated Saltator

Saltator maximus

x

708

Greyish Saltator

Saltator coerulescens

709

Blue-black Grassquit

Volatinia jacarina

710

Slate-colored Seedeater

Sporophila schistacea

711

Plumbeous Seedeater

Sporophila plumbea

712

Wing-barred Seedeater

Sporophila americana

713

Lesson's Seedeater

Sporophila bouvronides

714

Lined Seedeater

Sporophila lineola

715

Yellow-bellied Seedeater

Sporophila nigricollis

716

White-bellied Seedeater

Sporophila leucoptera

717

Copper Seedeater

Sporophila bouvreuil

718

Ruddy-breasted Seedeater

Sporophila minuta

719

Chestnut-bellied Seedeater

Sporophila castaneiventris

720

Chestnut-bellied Seed Finch

Oryzoborus angolensis

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

Cyanerpes caeruleus
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721

Large-billed Seed Finch

Oryzoborus crassirostris

722

Red Tanager

Piranga flava

723

Summer Tanager

Piranga rubra

724

Rose-breasted Chat

Granatellus pelzelni

725

Yellow-green Grosbeak

Caryothraustes canadensis

726

Red-and-black Grosbeak

Periporphyrus erythromelas

727

Dickcissel

Spiza americana

728

Rothschild’s Grosbeak

Cyanocompsa cyanoides

6

7

8

9

10

x

x

11 12 13

14

15 16 17 18 19 20

x
x

x

x

x

16 99 84 104 94 50 65 84 102 87 87 95 78 87 76

Zoogdieren

Triptotaal

1

Tayra

Eira barbara

2

Nine-banded Armadillo

Dasypus novemcinctus

3

Pale-throated Three-toed Sloth

Bradypus tridactylus

4

Linné's Two-toed Sloth

Choloepus didactylus

5

Golden-handed Tamarin

Saguinus midas

6

Guianan Red Howler Monkey

Alouatta macconnelli

7

Black-capped Capuchin

Sapajus apella

8

Common Squirrel Monkey

Saimiri sciureus

9

Neotropical Pygmy Squirrel

Sciurillus pusillus

10

Probiscus Bat

Rhynchonycteris naso

11

Red-rumped Agouti

Dasyprocta leporina

12

Guianan squirrel

Sciurus aestuans

13

White-faced Saki

Pithecia pithecia

14

Guiana Spider Monkey

Ateles paniscus

15

Giant Otter

Pteronura brasiliensis

16

Guianan Weeper Capuchin

Cebus olivaceus

17

Kinkajou

Potos flavus

18

Common Opossum

Didelphis marsupialis
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