Vogelreis Noord-Peru
06-02-2020 t/m 21-02-2020

Johnson’s Tody-Flycatcher (Jos van den Berg)

Georganiseerd door:

www.birdingbreaks.nl

Reisroute

Dag 1 – 6 februari
Amsterdam – Lima
De deelnemers van deze reis ontmoeten elkaar voor de incheckbalie op Schiphol. Na een korte kennismaking
(sommige deelnemers kennen elkaar al van een eerdere vogelreis) doorlopen we de verschillende
formaliteiten op de luchthaven. Dit loopt op rolletjes evenals de KLM-vlucht naar de hoofdstad van Peru; Lima.
We komen hier ’s avonds aan en worden met een taxibusje naar ons hotel gebracht.
Dag 2 – 7 februari
Lima – Chiclayo – Chaparri reserve
De volgende dag staan we vroeg op en na een transfer naar de luchthaven, vliegen we noordwaarts naar de
kustplaats Chiclayo. Hier aangekomen ontmoeten we onze Peruaanse gids Carlos en chauffeur Mario. De
optische apparatuur komt tevoorschijn. Het gaat nu echt beginnen. We rijden naar de kust en ontdekken uit
de bus twee Peruvian Thick-knees. Op nog geen twintig meter afstand van de grielen worden we eigenwijs
aangekeken door drie Burrowing Owls. Dit landschap van duinen, lage boompjes en struiken blijkt een habitat
voor bijzondere soorten. Zo zien we hier kort na elkaar; Peruvian Plantcutter, Cinereous Finch en Rufous
Flycatcher. Stuk voor stuk endemische soorten!

Pacific Pygmy Owl (Oscar)
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Peruvian Thick-knees (Oscar)
Verder richting het strand zien we enkele Least Seedsnipes en een Coastal Miner. We maken een wandeling
over het strand. De koele Humboldtstroom zorgt voor mist boven de Grote Oceaan.
Dat neemt niet weg dat we hier leuke vogelsoorten zien. Een groep van enkele tientallen Inca Terns is een
absolute verrassing in deze regio. Voordat we vertrekken zien we nog een prachtige Many-Colored Rush
Tyrant in een rietkraag langs de weg. We gebruiken een smakelijke lunch in een typisch Peruaans restaurant.
Daarna gaan we op weg naar Chaparri. We pikken onderweg een lokale gids van het reservaat op en rijden
niet veel later het natuurgebied in. Een gemengde groep vogels trekt onze aandacht en als we uitstappen,
zien we onder meer Parrot-billed Seedeaters en Sulphur-throated Finches. De tocht gaat verder en vlak voor
de lodge vinden we twee White-winged Guans in een fruitboom. Deze endemische soort heeft een zeer klein
verspreidingsgebied en wordt met uitsterven bedreigd.
In de schemer komen we bij de eco lodge aan. Een gave plek gelegen midden in droogbos. Na een
eenvoudige maaltijd zien we tijdens een korte avondexcursie nog West Peruvian Screech Owl en Common
Potoo. De laatste laat ook zijn merkwaardige spookachtige zang horen.

Least Seedsnipe (Jos)
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Dag 3 – 8 februari Chaparri reserve
Vandaag zoals gebruikelijk vroeg uit de veren. Bij daglicht krijgen we een beter zicht op de leuke plek waar
we gisteren in de schemer zijn gearriveerd. De morgen brengen we al vogelend door langs de weg richting
het plaatsje Tocmoche. We krijgen onder meer fraaie soorten als Three-banded Warbler, White-winged
Brush-Finch, Black-cowled Saltator, Henna-hooded Foliage-Gleaner, Ecuadorian Trogon en Black-capped
Sparrow in de kijker. Na een veldlunch rijden we naar het Reservorio de Tinajones. Als we over een kale
vlakte richting het meer lopen zien we al snel een Killdeer Plover en meerdere Visarenden. Op een landtong
in het meer staan Comb Ducks, White-cheeked Pintails, Black-faced Ibises en Wood Storks. Ook zwemmen
hier twee futensoorten te weten Great Grebe en Pied-billed Grebe.
We rijden met de bus wat verder langs het meer en dat levert weer enkele leuke soorten op; Short-tailed Field
Tyrant en een groepje van zes Puna Ibises. Aan de rand van dit reservoir ligt een rotsachtige droge helling.
Binnen een uur zien we hier maar liefst drie soorten nachtzwaluwen; Lesser Nighthawk, Scrub- en Tschudi’s
Nightjar (Lesser Band-winged). Heel bijzonder.
We keren terug naar de lodge waar we nog even kunnen chillen met een koud drankje. Een paar White-tailed
Jays geven vlak voor onze neus een show weg op een dode boomstam. Een Golden Grosbeak toont zijn
felgele kleur bij het mooie avondlicht.
Dag 4 – 9 februari Chaparri reserve – Olmos
Deze morgen verkennen we de omgeving rondom de lodge. Op korte afstand bevindt zich een plaats waar
kolibries komen drinken. We zien Purple-collared Woodstars hun dorst lessen door in een klein stroompje te
landen en het water op te vangen met hun snavel.
Na een tijdje maken we een wandeling in het droogbos. We noteren soorten als Collared Warbling Finch en
met enige moeite Elegant Crescentchest, wat een beauties. Als we in het nabijgelegen dal kijken zien we
twee soorten wielewalen, Yellow-tailed en White-edged Oriole.

White-winged Guan (Oscar)

Tumbes Sparrow (Oscar)

Onder het genot van een beker koffie zien we twee Tumbes Sparrows rondscharrelen bij het restaurant. Niet
veel later lopen we een stukje verder. We gaan op zoek naar een endeem en niet veel later zien we deze
‘most wanted’ voor ons: Tumbes Tyrant. Wat een prachtige soort!
Na de lunch verlaten we deze leuke plek en rijden noordwaarts richting ons volgend logeeradres. Uiteraard
doen we dat met een interessante stop. Onderweg maken we iets bijzonders mee. Op een gegeven moment
bestaan onze tegenliggers op de weg uitsluitend nog uit Koereigers. Honderden vogels vaak in kleine
groepjes vliegen ons laag over het asfalt tegemoet en onze chauffeur moet meerdere malen afremmen om
een aanrijding te voorkomen. Na enkele kilometers slaan we linksaf en zien we een enorme kolonie van
Koereigers pal naast de weg.
We brengen een bezoek aan een natuurreservaat. Een prachtig savannagebied dat naarmate we verder
rijden steeds schraler wordt. Onderweg zien we in de verte een Mississippi Kite. Volgens Carlos de derde of
vierde waarneming voor Peru!
We stoppen bij de plek voor onze doelsoort van deze middag. Na het beklimmen van een grote zandheuvel
zweven enkele zwaluwen boven onze hoofden: Tumbes Swallows. Een kleine zwaluw met een witte stuit.
Deze soort heeft een klein verspreidingsgebied en komt voornamelijk in de Tumbes regio voor. We genieten
van het uitzicht en de bijzondere omgeving. Een groep Black Vultures hangt boven onze hoofden. Tussen hen
vliegt een Variable Hawk. Met nog een korte rit voor de boeg verlaten we dit fraaie desolate landschap. In het
stadje Olmos brengen we de nacht door.
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Dag 5 – 10 februari Olmos – Jaen
We rijden in alle vroegte naar Abra Porculla, een bergpas aan de westkant van de Andes. Aangekomen op
onze bestemming is het mistig en koel. Twee Antpittasoorten laten zich horen waarvan Undulated Antpitta op
zeer korte afstand. Het lukt helaas niet om de vogel te zien.
Wel zien we onder meer een prachtige Rufous-chested Tanager, Rufous-necked Foliage-gleaner en
Chinchipe Spinetail. Af en toe breekt de zon door en krijgen we een schitterende zicht op het bergdal waar de
bewolking als een wollen deken blijft hangen. Een prachtige Piura Chat-Tyrant kunnen we aan de lijst
toevoegen. Een beauty en Peru-endeem! We gaan verder en rijden richting Jaen. Hier zullen we eerst
inchecken bij ons hotel en daarna nog een middagexcursie maken. Maar onderweg maken we nog een korte
stop voor Little Inca Finch. Deze endemische soort zien we al snel en in goede stemming vervolgen we onze
weg. Aangekomen in het hotel lopen we ietwat besmuikt met onze modderschoenen naar onze kamers.
De lunch smaakt prima en vol goede moed gaan we weer op pad.
De middag verloopt buitengewoon goed. Fraaie soorten met aansprekende namen als Drab Seedeater en
Chestnut-throated Seedeater worden aan de alsmaar langer wordende soortenlijst toegevoegd. Een
werkelijke ‘stunner’ is Marañon Crescentchest. Een Striped Cuckoo laat zich horen en uiteindelijk ook zien.
And last but NOT least zien we ook nog een Spot-throated Hummingbird. Ja zeker, wederom een endeem.
Tevreden keren we ‘huiswaarts’.
Dag 6 – 11 februari
Jaen – Pomacochas
Deze dag staat een aantal ‘harde’ soorten op het programma. We rijden eerst nog een stukje naar het
noorden. Aangekomen op de vermoedelijke plek voor Marañon Spinetail stappen we uit en lopen een stukje
langs de weg. Carlos hoort een exemplaar en binnen de kortste keer staan we met zijn allen in een donker
gedeelte van het bos en krijgen we deze prachtige en lastige soort allemaal te zien. Ook zien we uiteindelijk
een erg vocale Tataupa Tinamou over de bosbodem lopen.
Langs deze rustige weg zien we nog meer leuke soorten zoals Hepatic Tanager, Blue Ground Dove en
Tawny-crowned Pygmy Tyrant. Na een geimproviseerd ontbijt in de berm gaan we verder. We rijden naar de
oostkant van de Andes. Onderweg glijden mooie landschappen aan ons voorbij.
In de snelstromende Utcubamba rivier staat een Fasciated Tiger Heron op een rotsblok.

Marvelous Spatuletail (Oscar)
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We maken een stop voor Peruvian (Marañon) Pigeon. Een schaars voorkomende duif met een zeer beperkt
verspreidingsgebied. Op deze plek zien we verder leuke soorten als Marañon Thrush en Inca Jay. We rijden
door en genieten even later van een heerlijke lunch in een wegrestaurant.
Deze middag bezoeken we een speciale plek waar feeders hangen. Op een hoogte van ca. 2000 meter lopen
we over een smal pad en komen na 10 minuten aan bij een open plek.
De feeders worden gevuld met suikerwater en wij nemen plaats op de aanwezige bankjes.
Al snel komen van verschillende kanten kolibries aangevlogen. Chestnut-breasted Coronet is veruit in de
meerderheid. Ook zien we hier White-bellied Hummingbird en Bronzy Inca.
Dan worden we verrast door de komst van een fraai mannetje Marvelous Spatuletail. Wat een fantastische
soort! De camera’s klikken en een deelnemer maakt een leuke filmopname van deze aansprekende soort.
Als het licht afneemt, verlaten we deze fraaie locatie en rijden naar Pomacochas.
Dag 7 – 12 februari Pomacochas
Vandaag treden we in de voetsporen van de Inca’s. Na een vroeg ontbijt rijden we naar het bergdorpje San
Lorenzo gelegen op ca. 2.700 meter hoogte. Hier starten we de Rio Chido trail. De weersomstandigheden zijn
gunstig, het is redelijk helder en koel. Een Emerald Toucanet laat zich kort zien als we onze eerste stappen
op het pad hebben gezet. We klimmen gestaag en nemen onderweg de tijd om te vogelen en te rusten. We
zien onder meer Violet-throated Starfrontlet en Tyrian Metaltail, twee nieuwe kolibiriesoorten voor de reis.

Russet-mantled Softtail (Jos)

Unstreaked Tit-Tyrant (Oscar)

Pale-billed Antpitta (Jos)
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Een Russet-mantled Softtail laat zich schitterend zien evenals een Barred Fruiteater.
The holy grail voor deze dag is Pale-billed Antpitta, een absolute endemische topsoort.
En zoals wel vaker gebeurt op vogelreizen als er gezocht wordt naar een zeldzame doelsoort kost dat
behoorlijk wat moeite. We hebben al verschillende keren een vogel gehoord maar het blijft bij een
onbevredigende korte zichtwaarneming door enkele deelnemers.
De hoogtemeter geeft aan dat we inmiddels richting 3.100 meter zijn gestegen. Weer horen we een roepende
vogel. En als bijna iedereen denkt aan terugkeren staat plotseling midden op het pad een Pale-billed Antpitta.
Een aantal keren laat de vogel zich prachtig zien. De ontlading is groot en geeft ons weer nieuwe energie.
Na een korte pauze met een adembenemend uitzicht beginnen we aan de afdaling.
We zien onderweg nog enkele fraaie soorten als Rufous-breasted Chat-Tyrant en Superciliaried Hemispingus.
Moe maar voldaan zitten we om 14.00uur aan de lunch in het knusse restaurant in Pomacochas.
’s Middags brengen we een bezoek aan het nabijgelegen meer met de naam Laguna de Pomacochas.
Vooral de bomenrij aan het begin van de weg naar het meer levert een behoorlijk aantal soorten op zoals
Little Woodstar, drie soorten Spinetails en Rufous-capped Antschrike. Vanaf de steiger aan het meer zien we
een Subtropical Doradito en een verdwaalde Large-billed Tern. Om 18.00 uur houden we het voor gezien.

Violet-throated Starfrontlet (Jos)

White-bellied Woodstar (Jos)

Dag 8 – 13 februari Pomacochas – Abra Patricia
In alle vroegte verlaten we het gemoedelijke plaatsje Pomacochas en rijden naar een fraaie plek met de
veelbelovende naam; Mirador Royal Sunangel. Het is een mooi aangelegde tuin op een heuvel met verspreid
staande feeders en uitzicht op een prachtige vallei. De soorten die we hier zien zijn onder meer; Peruvian
Racket-tail, Violet-fronted Brilliant, White-bellied Woodstar en Speckled Hummingbird. In een boom waar we
vanaf een toren op kijken vliegt een kleine mixed flock en we zien Saffron-crowned -, Blue-necked -, Paradise
– en Golden-naped Tanager. Wat is dit toch een fraaie soortengroep.
Ook beweegt een Blackburnian Warbler in de kruin van een acacia. De Royal Sunangel laat zich hier helaas
niet zien. We krijgen later nog een andere kans op deze bijzondere soort.
Rond 11.30 uur rijden we Abra Patricia binnen. Een natuurreservaat met Yungas-bos gelegen aan de
oostkant van de Andes. Hier zullen we drie nachten logeren in de bekende Owlet Lodge.
Overal op het terrein van de lodge staan feeders opgesteld en de ‘hummers’ vliegen af en aan.
In de middag beklimmen we een uitkijktoren. Door het druilerige weer zijn de vogels niet erg actief.
We maken een wandeling in dit fraaie nevelwoud. We horen Rusty-tinged - en Ochre-fronted Antpitta. De
laatste wordt uiteindelijk door de meeste deelnemers gezien. Enkele andere soorten die we deze middag zien
zijn Variable Antshrike, Black-throated Tody-Tyrant en Green- and black Fruiteater
De geplande zoektocht in de avond naar een absolute highlight van deze locatie gaat door de regen helaas
niet door. Voor Long-whiskered Owlet krijgen we nog twee kansen.
Dag 9 – 14 februari
Abra Patricia
In de vroege morgen regent het en we besluiten even te wachten met naar buiten gaan. Rond het restaurant
laten de kolibries zich wel zien. Een Black Agouti scharrelt rond in de tuin.
Na ruim een uur neemt de regen iets af en vogelen we rondom het restaurant. Opvallend is dat meerdere
Pale-edged Flycatchers zich hier van dichtbij laten zien. Enkele Grass-green Tanagers stelen de show. Ze
zijn werkelijk prachtig groen.
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De endemische Johnson’s (of Lulu’s) Tody-Flycatcher zit op slechts enkele meters voor onze neus.
In een mixed flock zien we meerdere Tanagers waaronder Blue-capped en Silver-backed. Bij de
parkeerplaats ontdekken we twee schitterende endemen en wel Yellow-scarfed Tanager en Speckle-chested
Piculet. Tijdens een wandeling door het nevelwoud zien we weer een aantal fraaie soorten zoals Whitecapped Parrot, Pearled Treerunner en Blue-and-black Tanager.

Sword-billed Hummingbird (Jos)

Grass-green Tanager (Oscar)

Na de lunch lopen we de verschillende feeders af met schitterende waarnemingen van juweeltjes als
Emerald-bellied Puffleg, Sword-billed Hummingbird en Collared Inca. Een kort ritje langs de weg levert bij een
stromende rivier Torrent Tyrannulet op.
Aan het eind van de middag gaan we op pad voor het uiltje. De regen is gelukkig gestopt en we lopen over
een smal pad het bos in. Aangekomen bij een paar bankjes nemen we plaats en wachten tot de duisternis
invalt. We lopen iets verder en horen al gauw het merkwaardige en zachte geluid van Long-whiskered Owlet.
De vogel komt helaas niet dichterbij en we moeten het vanavond doen met een onbevredigende
hoorwaarneming. Door het aardedonker en geholpen door onze zaklantaarns keren we terug naar de lodge.
Dag 10 – 15 februari

Abra Patricia

Nevelwoud (Jolanda)
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Deze ochtend brengen we eerst een bezoek aan de uitkijktoren. Door de nevel is het zicht slecht en we
besluiten een wandelroute te lopen. Nevel in het nevelwoud. Het zorgt voor een hele bijzondere sfeer met de
vele vochtige mossen, varens en epifyten zoals bromelia’s die hier in overvloed groeien.
Een Crimson-mantled Woodpecker vliegt voor ons weg en laat zich met moeite zien. Flame-faced en Bluecapped Tanagers kunnen worden bijgeschreven. Een Montane Woodcreeper zoekt onverstoorbaar zijn
voedsel. Een vrouwtje Masked Trogon laat zich fraai bekijken.
Als we de trail gelopen hebben, stappen we in de bus en stoppen op verschillende plaatsen langs de weg. We
zien onder meer een groepje White-capped Tanagers. Wat een fantastische soort! Met een grootte van ca. 25
cm is het een reus binnen de Tanagers-familie. Een aantal Yellow-throated Tanagers steken de weg over en
laten zich ook erg mooi zien.
Na de lunch gaan we op weg naar een geheel ander gebied voor een bijzondere soort. Onderweg rijden we
over een brug en zien in de snelstromende rivier een paartje Torrent Ducks zwemmen.
We rijden een natuurreservaat in en stappen uit. Al snel zien we boven ons een groepje Chestnut-collared
Swifts. We wandelen over een verharde weg op een droge heuvelrug. De vegetatie bestaat uit lage verspreid
staande struiken en succulenten. Dit is het leefgebied van onze doelsoort voor deze middag; Royal Sunangel.
Uiteindelijk lukt het ons om een prachtig mannetje te zien, zittend op het blad van een lage plant. Wat een
prachtige donkerblauwe kleur!
Andere soorten die we op deze plek zien zijn Rufous-tailed Tyrant en Bar-winged Wood-Wren.
We gaan weer verder en beginnen aan onze ultieme poging voor Long-Whiskered Owlet. We proberen een
andere locatie in de buurt van het plaatsje San Lorenzo. In het dorp aangekomen gaan we een winkeltje
binnen om ons te registreren. De eigenaar rijdt met ons mee naar de beoogde plaats van het uiltje. Het begint
al een beetje te schemeren als we over een smal pad door de dichte vegetatie lopen.

Long-whiskered Owlet (Jolanda)
De laatste keer dat hier gelopen is dateert al van meer dan een half jaar geleden! Met een kapmes loopt de
lokale gids voorop en maakt het pad enigszins begaanbaar. Na een paar honderd meter staan we stil en
luisteren. Carlos loopt na enige tijd een stuk verder. In het aardedonker staan we muisstil te wachten. Na
enige tijd horen we dat Carlos terug is. We zien geen hand voor ogen en op dit moment blijven de
zaklantaarns uit om kans op verstoring zo laag mogelijk te houden. Ondertussen is er al een lange tijd
verstreken en deze exercitie lijkt op een deceptie te gaan eindigen. Als we besluiten terug te keren hoort de
lokale gids iets en Carlos wordt erbij geroepen.
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Even later staan we met z’n allen naar de schorre, lage en zachte roep van Long-Whiskered Owlet te
luisteren. We lopen over het pad naar een open plek en wachten. Carlos speelt het geluid en we horen dat de
vogel dichterbij komt. Dan op het juiste moment flitst de sterke zaklantaarn aan en kijken we met z’n allen
naar het uiltje zittend op een bemoste tak. Op korte afstand van ons laat het slechts 13 cm kleine beestje zich
geweldig zien. De ontlading is groot en met onze lichamen vol van adrenaline beginnen we aan de terugtocht.
Dag 11 – 16 februari Abra Patricia – Waqanki
We verlaten in alle vroegte The Owlet Lodge en rijden oostwaarts naar een gehucht met de naam Agua
Verdes. Hier brengen we een bezoek aan een vogelkijkhut met een ‘ingenieus’ voedersysteem voor
grondvogels. We zien helaas alleen een paar schuwe Grey-fronted Doves en enkele fraaie Orange-billed
Sparrows. De Quail Doves en Tinamous blijven ver in het bos.
We lopen na een tijdje iets verder en komen in een fraai aangelegde tuin speciaal ingericht voor kolibries. En
dat is te merken. We zien maar liefst negen nieuwe soorten voor de trip waaronder de prachtige en zeer
kleine Rufous-crested Coquette en Amethyst Woodstar. Maar we zien hier niet alleen ‘hummers’.
Onverwacht hoogtepunt is een Andean Cock-of-the-rock, die zich uiteindelijk goed laat bekijken. Evenals een
Golden-collared Toucan in de top van een boom, jonglerend met vruchten. We verlaten deze interessante
plek en lopen een stuk langs de modderige weg. Dat levert mooie soorten op zoals een groepje Yellow-tufted
Woodpeckers, Long-billed Starthroat, Scaled Pigeon en de endemische Black-bellied of Huallaga Tanager.
De laatste naam refereert aan de plek waar deze endemische soort voorkomt nl. in het Huallaga-dal.

Sapphire-spangled Emerald (Oscar)

Golden-collared Toucanet (Oscar)

Na een voortreffelijke lunch in een wegrestaurant besluiten we om een stuk door te rijden in de hoop dat we
aan de regen ontsnappen. De een na laatste stop voor vandaag is bij een landbouwgebied met voornamelijk
rijstvelden. Lijsttechnisch altijd interessant omdat we hier weer heel andere en daarmee nieuwe soorten
tegenkomen. We noteren hier o.a. Black-bellied Whistling Duck en reigersoorten als Black-crowned Night
Heron en Little Blue Heron. Snail Kites en een enkele Hook-billed Kite vliegen boven het ondiepe water op
zoek naar slakken. Ook Wattled Jacana, Limpkin en Spotted Rail zijn een welkome aanvulling. Een fraaie
Spot-breasted Woodpecker laat zich goed bekijken.

Golden-tailed Sapphire (Jos)
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Al met al kunnen we concluderen dat we vandaag een uiterst productieve dag hebben beleefd.
We rijden naar ons volgend logeeradres en thuisbasis van Carlos; Waqanki lodge in Moyobamba.
Dag 12 – 17 februari Waqanki
In de vroege ochtend lopen we vanuit de lodge naar het aangrenzend natuurreservaat. Onderweg brengen
we een bezoek aan een broer van Carlos. Deze woont op korte loopafstand van onze accommodatie en heeft
een vogelrijke tuin. De eerste nieuwe soort van de dag is Cobalt-winged Parakeet. Ook zien we hier twee
soorten uit de fantastische familie van de Manakins, Golden-headed en Fiery-capped Manakin. Enkele
Yellow-green en Red-eyed Vireo’s jagen door de bomen op zoek naar insecten. We lopen verder en zien al
snel langs het pad een derde Manakin-soort en wel Green Manakin. Een Red-crowned Ant-Tanager zoekt
naar voedsel in de onderbegroeiing. De wandeling levert nog veel meer fraaie soorten op zoals Whitethroated Woodpecker, Short-tailed Pygmy Tyrant en Black-and-white Tody-Flycatcher. We lopen al vogelend
terug en genieten van een smakelijke lunch in het restaurant. Ook hier valt van alles te zien. De bananen die
hier zijn neergelegd, hebben een enorme aantrekkingskracht op verschillende Euphonia- en Tanagersoorten
evenals een paartje Gilded Barbets.
Het vrije uurtje na de lunch wordt door de meeste deelnemers besteed in de tuin. Hier vliegen meerdere
Rufous-crested Coquettes rond. In de pergola broedt een paartje Lesser Swallow-tailed Swifts. De kans dat je
deze vogels ziet is pas ’s avonds als ze terugkeren naar hun merkwaardige onderkomen, een lang hangnest
met de opening aan de onderkant.
In de middag brengen we een bezoek aan een kolibrie feeding station. We lopen via een indrukwekkende
orchideeënverzameling (een andere liefhebberij van Carlos) een heuvel op en komen bij de feeders.
We krijgen fraaie soorten als White-chinned Sapphire en Violet-headed Hummingbird te zien. Ook zien we
hier twee heremietkolibries en wel Great-billed en Black-throated Hermit.
Achter in de middag gaan we op zoek naar vogels net buiten het terrein van de lodge. Doelsoort is Russetcrowned Crake. Dit ralletje krijgen we uiteindelijk erg fraai te zien. Een Western Striped Manakin laat zich
veelvuldig op korte afstand horen maar blijft helaas onzichtbaar.
Het toetje krijgen we vanavond voor het avondeten. Een Tropical Screech Owl laat zich prachtig aan ons zien
in het schijnsel van een zaklantaarn.
Dag 13 – 18 februari Waqanki – Tarapoto
In de ochtend brengen we een bezoek aan Morro de Calzada. Na een korte rit met de bus komen we aan bij
het natuurreservaat dat hoofdzakelijk bestaat uit een beboste heuvel van ongeveer 550 meter hoog. Het heeft
een bezoekerscentrum en er kunnen verschillende trails gelopen worden. We zijn op deze morgen de enige
bezoekers. De eerste soort die we hier zien is direct een knaller. In een hoge boom zien we een Stygian Owl.
Een grote uilensoort uit de famile Otus waar ook ‘onze’ Ransuil toe behoort.
Dat is een uitstekend begin van de dag! Rondom het informatiecentrum zien we onder meer Blue-winged
Parrotlet, Green-backed Trogon, Forest Elaenia en Channel-billed Toucan. We maken een korte wandeling
over een rechte onverharde weg en krijgen ook daar weer fraaie soorten te zien met als hoogtepunt de
zeldzame en endemische Mishana Tyrannulet, een kleine geelkleurige vliegenvanger met een opvallend
lichte iris. Purple en Red-legged Honeycreeper laten zich hier prachtig naast elkaar bekijken.

Stygian Owl (Jolanda)
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Als we terug zijn bij de entree van het park zien we op korte afstand van ons een paartje White-browed
Purpletufts evenals meerdere Yellow-tufted Woodpeckers.
Na deze productieve start van de dag rijden we naar de zuidkant van Morro de Calzada en maken hier ook
een korte wandeling in het bos. De vogelactiviteiten staan hier op een laag pitje. Wel zien we hier onze enige
Spot-winged Antbird van de trip. Een absoluut hoogtepunt van deze ochtend is het groepje San Martin Titi’s
die we door het bos zien trekken en ons nieuwsgierig op gepaste afstand in de gaten houden.
Deze uiterst zeldzame apensoort komt uitsluitend in Noordoost-Peru voor en wordt met uitsterven bedreigd.
Na de lunch verlaten we Waqanki en gaan op weg naar onze laatste overnachtingsplek van deze reis.
Onderweg maken we uiteraard verschillende stops. De eerste is in het noorden van Moyobamba. Langs een
smalle weg bij een waterpartij staan een groot aantal Mauritiuspalmen.
Hier vinden we na enige tijd de doelsoort; Point-tailed Palmcreeper. Deze fraai getekende forse kruiper leeft
uitsluitend in deze hoge palmbomen.
We rijden weer verder en stoppen niet veel later bij een brug. Vanaf deze brug kijken we naar beneden in een
kloof en zien hier een populatie Oilbirds (Vetvogels). Een zeer merkwaardige vogelsoort, die ’s nachts al
vliegend vruchten uit fruitbomen plukt. De vogels laten zich hier geweldig zien en fotograferen.
Voordat we het stadje Tarapoto inrijden, stoppen we nog kort bij een brug over de Rio Cumbaza.
Naast enkele steltlopersoorten zien we hier ook Amazon Kingfisher.
Na de check-in, een warme douche, lijsten en een heerlijke maaltijd kijken we terug op een dag met vele
bijzondere hoogtepunten.
Dag 14 – 19 februari Tarapoto
We beginnen vandaag aan de laatste volle dag vogels kijken in het overweldigende Peru.
Allereerst rijden we een klein stuk langs de 5N richting Yurimaguas. Soorten als Black-faced Antbird, Cliff
Flycatcher, Slaty-capped Flycatcher en Buff-throated Foliage-gleaner laten zich zien. Al vogelend komen we
aan bij een wegrestaurant met de naam ‘El mono y la gata’ in goed Nederlands ‘de aap en de kat’. De aap zal
ongetwijfeld verwijzen naar de luie brulaap die op de veranda ligt te slapen. Ook tracht een uitsloverig
Capucijneraapje constant onze aandacht te trekken. Terwijl het meegebrachte ontbijt door Mario en Carlos op
tafel wordt gezet, zorgt het personeel voor koffie, thee en gebakken eieren. Het is een erg leuke plek om even
te zitten. Niet in de laatste plaats door de grote verscheidenheid aan vogels die we hier te zien krijgen. Vanaf
het terras zien we een White-throated Toucan en verschillende tanagersoorten zoals Bay-headed, Fulvouscrested, Paradise, Yellow-bellied en Yellow-backed Tanager. De ontdekking van een Green Manakin op het
nest is een verrassing. We rijden een eind verder en gaan vervolgens weer per voet verder. We ‘rijgen’
wederom leuke soorten aan de steeds langer wordende ketting. Een Blue-black Grosbeak laat zich prachtig
zien in de dichte vegetatie. Western Wood-Pewee en Streaked Flycatcher zien we deze reis voor de eerste
maal.

Yellow-backed Tanager (Oscar)

White-bellied Spider Monkey (Oscar)

Na de lunch en een korte pauze vertrekken we ’s middags naar een droog bos dicht bij de Rio Huallaga.
Nadat we door Carlos uitvoerig bespoten zijn tegen de muggen lopen we het bos in.
In dit biotoop treffen we weer heel andere soorten aan. Vooral soorten uit de familie van de miervogels zijn
goed vertegenwoordigd. Daarnaast krijgen we onder meer prachtig Sulphur-bellied Tyrant-Manakin en Blackfronted Nunbird te zien. Na de waarneming van Blue-crowned Trogon bij mooi avondlicht vertrekken we
richting Tarapoto. Tijdens een laatste stop langs de Rio Mayo zien we tientallen Comb Ducks op een
zandbank midden in de rivier staan en sluiten deze vogeldag af met al weer een nieuwe soort voor de trip;
Hoatzin.
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Dag 15 en 16 – 20 en 21 februari Tarapoto – Lima – Amsterdam
De laatste ochtend bezoeken we een klein natuurreservaat bij Aconabikh. We beklimmen een uitkijktoren en
hebben een weids uitzicht op de mooie omgeving. Het levert ons nieuwe soorten op als Violacious Jay,
Dusky-capped Flycatcher en Russet-backed Oropendola. Na een tijdje gaan we verder en via een smal pad
komen we bij een klein open restaurant met keuken. Het personeel is nog niet aanwezig. Daarom maken
Carlos en Mario het meegebrachte ontbijt klaar.
Het eten smaakt prima en even later vervolgen we onze weg naar een open plaats met uitkijktoren en de
nodige feeders.
Al snel zien we Gould’s Jewelfront, Reddish- en Great-billed Hermit. Na lang wachten hebben uiteindelijk
enkele deelnemers vluchtig Koepcke’s Hermit gezien. In een hoge boom naast de toren zien we nog Duskycapped Greenlet. Een imposante White Hawk zweeft boven het bos. De tijd gaat dringen en we besluiten
terug te rijden naar Tarapoto. De koffers worden gepakt en we nuttigen een laatste gezamenlijke lunch. Mario
en Carlos worden hartelijk bedankt voor de prachtige reis, die we met hen gemaakt hebben.
We worden door hen op het vliegveld van Tarapoto afgezet en via Lima arriveren we de volgende dag op
Schiphol.
Namens BirdingBreaks wil ik de deelnemers bedanken voor hun deelname aan deze reis en hopelijk gaan we
nog eens samen op avontuur naar een mooie vogelrijke bestemming.

Jos van den Berg
Texel, 4 juni 2020

Flora (Jolanda)
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Uitzicht vanaf de Rio Chido trail bij San Lorenzo in Amazonas (Leo)

Laatste ochtend in Tarapoto (Jolanda)
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