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Dag 1 – 25 augustus Amsterdam – Rio de Janeiro – REGUA (Reserva Ecológica de Guapiaçu)
De start van onze fantastische vogelreis naar Zuid-Amerika is niet bepaald een vliegende…….
Als ik ’s ochtends om ca. 04.15 uur in de vertrekhal van Schiphol arriveer wordt al snel duidelijk dat
onze vlucht met Tap Air naar Lissabon is gecanceld. De reden is dat ons vliegtuig een ‘bird strike’
heeft gehad. Weliswaar ‘vogelgerelateerd’ maar niet zoals we graag zien. Het probleem wordt
uitstekend opgelost door de vliegmaatschappij. De heenreis wordt omgeboekt en we vliegen
rechtstreeks met KLM naar Brazilië. Slechts 1,5 uur later dan gepland landen we om 17.30 uur lokale
tijd op Rio de Janeiro-Galeão Airport (GIG). Hier worden we opgewacht door onze chauffeur Alcenir.
Nadat we op de luchthaven een bezoek hebben gebracht aan een ATM vertrekken we richting de
Guapi Assu Bird Lodge in Cachoeiras de Macacu.
We arriveren in het donker en na een eenvoudige maaltijd gaan we naar onze kamers.
Dag 2 – 26 augustus REGUA

Reserva Ecológica de Guapiaçu en Adelei (Matthijs)
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Na onze eerste nacht en een goed ontbijt kan het vogels kijken beginnen. We bevinden ons in het
Atlantisch regenwoud. Vanuit de lodge kunnen verschillende wandelingen en dagexcursies gemaakt
worden. De gids tijdens ons verblijf in Regua is Adelei. Deze voormalige jager heeft zich helemaal
toegelegd op het gidsen van vogelaars en doet dat op een fantastische manier. Hij praat weinig maar
niets ontgaat hem en feilloos wijst hij de ene na de andere soort aan. Op de eerste ochtend lopen we
de wetland trail, een wandeling langs enkele kleine meren en door redelijk open bos. De grote variatie
in biotopen zorgt voor een overweldigende soortenrijkdom en de waarnemingen volgen elkaar snel op.
Na de lunch en een middagpauze gaan we in een open truck wat verder het gebied in en zien ook dan
weer zeer fraaie soorten. We eindigen in de schemer in een grasland waar we uiteindelijk na lang
zoeken de zeldzame Giant Snipe zien.
De eerste dag heeft maar liefst 120 soorten opgeleverd waaronder 10 endemen. Enkele goed
vertegenwoordigde families zijn die van de reigers, tanagers en vliegenvangers met resp. 9, 14 en 17
soorten. Voor een volledig soortenoverzicht verwijs ik naar bijgevoegde checklist.
Dag 3 – 27 augustus REGUA
Vandaag maken we een dagexcursie naar Reserva Ecológica de Macaé de Cima bij de stad Nova
Friburgo. We stoppen op verschillende hoogten in dit beboste berggebied. De meeste tijd brengen we
door aan de top van dit privé-reservaat op een hoogte van circa 1.400 meter. We brengen veel tijd
door bij het verlaten huis van de overleden orchideeënkenner David Miller. Hier nuttigen we ook de
meegebrachte lunchpakketten. Op deze dag zien we wederom vele fraaie soorten. Enkele
hoogtepunten; de op korte afstand op dadels foeragerende Spot-billed Toucanet en twee gave
soorten van de familie thamnophilidae oftewel miervogels, Bertoni’s Antbird (e=endemische soort)
en de Variable Antshrike. Ook krijgen we twee Antthrushes (mierlijsters) te zien, Short-tailed en
Cryptic Antthrush. Wat te denken van de schitterende Plovercrest, een kolibrie met een grote kuif en
een Surucua Trogon, kleurrijk maar verrassend moeilijk te vinden in het dichte bladerdek. Door de
tamelijk stevige wind is het hard werken om de vogels te vinden. Tevreden stappen we in de
comfortabele Mercedesbus en rijden terug naar ons logeeradres.
Dag 4 – 28 augustus REGUA
Deze dag ‘doen’ we in de ochtend de Waldernoor trail. Tijdens de korte rit in de open jeep maken we
verschillende stops. De akkers op korte afstand van de lodge zorgen voor een mooie aanvulling op
onze gestaag groeiende soortenlijst met onder meer Grassland Sparrow, Red-cowled Cardinal (e) en
Double-collared Seedeater. De mooie wandeling gaat over een licht stijgend pad op een beboste
helling. Bij een open plek aangekomen zien we een schitterende Frilled Coquette (e), een slechts 6,8
cm kleine kolibrie met een fel oranje kuifje. Andere noemenswaardige soorten zijn onder meer Sawbilled Hermit (e), Black-cheeked Gnateater (e), Chestnut-crowned Becard en meerdere baltsende Blue
Manakins. Als we terugkeren bij de auto zien we al weer een endeem en wat voor één: een paartje
Crescent-chested Puffbirds. Deze reis zullen we in totaal 6 soorten van deze prachtige familie
waarnemen. In de middag maken we nog een korte wandeling bij de wetlands. ’s Avonds gaan we op
pad om uilen te zoeken (owling). En met succes! We kunnen maar liefst 3 uilensoorten aan onze lijst
toevoegen. Een Western Barn Owl (Kerkuil) laat zich uitgebreid bekijken. Een Striped Owl gunt ons
helaas een korte blik. De meeste indruk maakt een Tawny-browed Owl met zijn indrukwekkend geluid,
een verdragende, pulserende roep https://www.youtube.com/watch?v=uWi9aaylZoY
We krijgen de vogel uiteindelijk ook geweldig te zien. Als we om 21.00 uur terugrijden naar de lodge
zien we in de koplampen van de auto een Crab-eating Fox op zoek naar voedsel.

Spot-billed Toucanet (Jos)

Buff-fronted Foliage-gleaner (Jos)
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Tawny-browed Owl (Jos)

Black-cheeked Gnateater (Jos)

Dag 5 – 29 augustus REGUA
Vandaag brengen we een bezoek aan Sumidouro. Deze plaats ligt aan de andere kant van de Serra
dos Órgãs. Dit droge deel van het Atlantisch regenwoud biedt kans op andere interessante soorten.
Een tussenstop bij een klein plas-dras gebied langs de autoweg levert ons al enkele nieuwe soorten
op voor de trip; Slaty-breasted Wood Rail, Blackish Rail, Gray-breasted en Brown-chested Martin. Na
een 3 uur durende rit inclusief tussenstops komen we aan op de plaats van bestemming.
We wandelen op enkele honderden meters hoogte over een pad gelegen op een berghelling. Al snel
vinden we enkele Three-toed Jacamars (e). Deze bedreigde vogelsoort komt nog maar op enkele
plaatsen in Brazilië voor. Over de bergkam scheert een American Kestrel. Fraaie waarnemingen van
Serra Antwren (e), Grey-eyed Greenlet (e), White-eared Puffbird, Long-tailed Tyrant en nog veel meer
soorten maken deze morgen zeer succesvol. Na een lunch in het veld bezoeken we nog enkele
gebieden in de omgeving waar we korte stukken langs de weg lopen.
Op grote afstand horen we de schaterende lach van onze eerste Red-legged Seriema van de reis.
Even later krijgen we deze majestueuze vogel ook te zien. Firewood-gatherer en White-rumped
Monjita vinden we naast elkaar. Een laatste stop op de terugweg bij enkele bloeiende struiken bezorgt
ons nog Sapphire-spangled Emerald en Rufous-thronted Thornbird. Als we ‘thuiskomen’ is de
duisternis ingetreden.

Grassland Sparrow (Jos)

Reserva Ecológica de Guapiaçu (Hidde)

Dag 6 – 30 augustus REGUA
Deze ochtend staat de waterfall trail op het programma. We rijden eerst een paar kilometer met de
jeep naar een hoogte van ca. 1000 meter en gaan vervolgens te voet verder.
De grote biodiversiteit zorgt iedere keer weer voor verrassingen. Een paartje Yellow-eared
Woodpeckers (e) geeft op korte afstand van ons een mooie show weg. Een Rufous-capped Antthrush
laat zich in eerste instantie alleen horen maar steekt uiteindelijk aarzelend maar ‘full in the open’ het
pad over. Aangekomen bij de fraaie waterval zien we de enige Buff-bellied Puffbird van de reis. Wat
een schoonheid! Enkele gemengde groepen (mixed flocks) van soms wel 10 verschillende soorten
verplaatsen zich al foeragerend door de bomen. De kunst is om al deze soorten te zien en op naam te
brengen.
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We doen fraaie zichtwaarnemingen van Spot-breasted Antvireo (e) en Grey-hooded Attilla (e).
Het kost wat moeite voordat iedereen het bontgekleurde mannetje Pin-tailed Manakin (e) heeft gezien
maar na een tijdje zie ik rondom blije gezichten. Ook de Bare-throated Bellbird houdt ons flink bezig.
Zijn luide metaalachtige roep hoor je regelmatig door het bos galmen maar de vogel zien is niet zo
eenvoudig. Met veel geduld en volharding krijgen we deze soort uit de cotinga-familie uiteindelijk in de
kijker.
Deze middag staat er niets op het programma. Sommige deelnemers blijven in de tuin van de lodge,
anderen maken een wandeling in de omgeving.
’s Avonds gaan we weer op stap met Adelei. Deze keer levert dit geen uilen op maar wel zien en
horen we een Common Potoo (Grijze reuzennachtzwaluw)
https://www.youtube.com/watch?v=wlIJU9Kby4g Onze enige Opossum van de trip laat zich erg fraai
in het schijnsel van de zaklamp bewonderen.
Dag 7 – 31 augustus REGUA – Rio de Janeiro – Cuiaba – Chapada dos Guimarães
De laatste dag in Regua is aangebroken. We maken in de morgen een wandeling over de forest trail.
Dit blijkt een zeer vogelrijke excursie te zijn. Als we langs een kleine plas lopen zien sommige van ons
een zeldzame Azure Gallinule. Ook laat een Rufous-sided Crake zich op korte afstand zien. Een zeker
niet volledige opsomming van de vele nieuwe soorten die we voor de trip noteren; Reddish Hermit,
Yellow-throated Woodpecker, Black-capped Foliage-cleaner, Lesser Woodcreeper en White-bibbed
Antbird (e). Een mannetje Shrike-like Cotinga of Elegant Mourner (e) laat zich open en bloot
bewonderen. Als we voor de lunch terugkeren in onze accommodatie hebben we maar liefst 95
soorten waargenomen. Na het middageten pakken we onze koffers en vertrekken rond 15.00 uur
richting Rio. Door het druilerige weer en de avondspits duurt de busrit langer dan verwacht.
We arriveren op tijd voor onze binnenlandse vlucht naar Cuiaba. Daar aangekomen worden we door
chauffeur Milson en onze lokale gids Fabiano opgevangen en krijgen sandwiches aangeboden.
Laat in de avond arriveren we op ons volgende logeeradres in Chapada dos Guimarães zo’n 2.000 km
ten westen van Regua.

Shrike-like Cotinga (Jos)
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Bare-throated Bellbird (Jos)

Rufous-tailed Jacamar (Jos)

Dag 8 – 1 september Chapada dos Guimarães
Zoals gebruikelijk gaan we ook deze dag vroeg uit de veren. Een uitgebreid ontbijt met heerlijke
Braziliaanse koffie staat voor ons klaar. Op onze eerste excursie neemt Fabiano ons mee naar de
cerrado, een savanne-achtig gebied niet ver buiten Chapada. Dit landschap bestaat uit lage droge
bossen, verspreid staande struiken en uitgestrekte graslanden. Een biotoop dat ons de komende
dagen veel fraaie soorten zal opleveren. Aan het begin van de onverharde weg van rode aarde zien
we in het ochtendlicht op korte afstand een Yellow-faced Parrot. Een vaak moeilijke soort om te zien
krijgen we nu gepresenteerd op een dienblaadje. We stappen uit de bus en gaan te voet verder over
de stoffige weg. Naast soorten als Rufous-winged Antshrike, Pale-breasted Spinetail, White-rumped
en Shrike-like Tanager zien we meerdere vliegenvangersoorten zoals Streaked Flycatcher, Chilean -,
Plain-crested - en Large Elaenia. Na lang zoeken kunnen we wederom een prachtige endemische
soort bijschrijven; Caatinga Puffbird.
In de middag doen we nog twee andere plaatsen aan. Na een korte rit naar de rand van Chapada
komen we bij een klein bebost gebied. Wandelend over een smalle weg krijgen we al snel een uiterst
fotogenieke Band-tailed Manakin te zien. Onze eerste Blue-crowned Trogon is zeker een van de vele
hoogtepunten van deze succesvolle dag. Ook een Chestnut-eared Araçari doet zijn best om in de
smaak te vallen.
De volgende stop is aan de rand van de Rio Claro vallei. We lopen over een schaars begroeide
heuvel naar beneden en zien enkele King Vultures boven ons zweven. Grote groepen Biscutate Swifts
scheren door de lucht. Een mannetje Blue Finch laat zich van dichtbij bewonderen. Bij een groepje
bomen en laag struweel laat een Helmeted Manakin zijn rode ‘Elvis Presley-kuif’ zien. Een groepje
Stripe-tailed Yellow-Finches foerageert op lage vegetatie. Bij een ondergaande zon vertrekken we
voldaan richting Chapada. Als we het stadje bereikt hebben zien we in de schemer enkele jagende
Nacunda Nighthawks.

Yellow-faced Parrot (Jos)

Band-tailed Manakin (Jos)
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Blue-winged Macaws (Jos)
Dag 9 – 2 september Chapada dos Guimarães
In de ochtend krijgen we al vroeg gezelschap van een ranger van het National Park (NP). Alleen met
begeleiding kunnen we bepaalde delen van het NP bezoeken. Eerst gaan we nog een keer terug naar
de cerrado. Belangrijke doelsoort van onze missie is Collared Crescentchest, een vaak moeilijk te
vinden verwant van de tapaculos. Door de hoge, scherpe en monotone zang van de vogel vinden we
uiteindelijk een exemplaar op enkele honderden meters van de weg. Met toestemming lopen we het
gebied in en krijgen de soort fraai te zien. Weer terug op de weg krijgen we al vrij snel een prachtige
kolibriesoort te zien; Horned Sungem (Zonnestraalkolibrie). Het mannetje blijft op slechts enkele
meters afstand doodstil op een tak poseren. De camera’s doen hun werk.
Een Aplomado Falcon scheert voor ons over de savanne.
We verlaten dit bijzondere landschap en rijden naar onze volgende bestemming; Cidade de Pedra
(Stone City). Wandelend over het Braziliaans centraal plateau zien we merkwaardige rotsformaties
met dorre struiken en lage boompjes. We hebben een adembenemend uitzicht over de Rio Claro
vallei. De steile rotswanden met hun rode kleur zijn imposant. Zo ook de schitterende Red-and-green
Macaws die we hier zien vliegen. Deze grote Ara’s nestelen op de steile rotswanden. Enkele Bluewinged Macaws geven vlak voor ons een fantastische vliegshow weg. We zien hier onze enige
Hepatic Tanager van de trip. Een vuurrood mannetje laat zich even mooi zien.
Na enkele uren van puur genieten verlaten we het plateau.
In de middag maken we een boswandeling aan de rand van Chapada. Vanzelfsprekend is hier het
soortenspectrum weer geheel anders maar ook uitermate vogelrijk.
Enkele hoogtepunten van deze middagexcursie zijn; een verrassend moeilijk te ontdekken Amazonian
Motmot, Brown Jacamar, een groepje Swallow-winged Puffbirds, Sharp-tailed Streamcreeper, Whitebacked Fire-eye, Fiery-capped Manakin en nog veel meer fraais. Uiteindelijk zien we deze dag maar
liefst 115 soorten.
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Waterval Véu de Noiva (Hidde)

Weg door de cerrado in Chapada (Matthijs)
Dag 10 – 3 september Chapada dos Guimarães – Pantanal
Vandaag zullen we Chapada verlaten en op weg gaan naar de Pantanal, onze laatste bestemming
van deze reis. Maar voordat we richting dit gebied vertrekken, gaan we nog een keer terug naar het
NP en wel naar een van de fraaiste en indrukwekkendste plekken, de waterval met de Portugese
naam Véu de Noiva dat bruidssluier betekent. Vanaf een uitkijkpunt hebben we een prachtig uitzicht
op de 86 meter hoge waterval en de steile rode rotswanden. Red-and-green Macaws laten in hun
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vlucht hun luide roep horen. Een Swallow Tanager zit op slechts enkele meters afstand van ons. Een
roestbruine Cliff Flycatcher laat zich op grotere afstand bewonderen.
Met koel en regenachtig weer stappen we in de bus en rijden via Cuiabá en Poconé richting de
Pantanal. Dit is het grootste draslandgebied ter wereld met een oppervlakte van 150.000 km² verdeeld
over Brazilië, Bolivia en Paraguay. In het regenseizoen komt 80% van het gebied onder water te
staan. Wij zijn er in het droge seizoen. Het gebied is nu goed te bereiken en de overgebleven plassen
zitten barstensvol met leven. Als we op de Transpantaneira rijden komen we ogen tekort. De enorme
vogelrijkdom maakt diepe indruk. Zowel de variatie in soorten als de grote aantallen zijn hier
overweldigend. Vele soorten reigers, ooievaars, ijsvogels en sterns worden aangetrokken door de
rijkelijk met vis gevulde plassen. Ook de veel voorkomende appelslakken zijn een belangrijke
voedselbron voor vogels zoals Limpkin en Snail Kite.
Halverwege de dag komen we aan bij onze lodge. Na de lunch maken we een tocht door het
uitgestrekte gebied rondom ons logeeradres. Vandaag zien we typische ‘Pantanalsoorten’ als Greater
Rhea, Southern Screamer, Snail Kite, Sunbittern, Grey-necked Wood Rail, Black-backed Water
Tyrant, Capybara en Giant Otter. Van de laatste krijgen we een hele familie te zien die door een
perfecte imitatie van Fabiano, opgewonden en nieuwsgierig naar ons toe komt zwemmen.
Dag 11 – 4 september Pantanal
De eerste volle dag in de Pantanal maken we ‘s morgens een wandeling. We horen het
merkwaardige, lage keelgeluid van de Greater Rhea. In een klein bebost deel zien we verschillende
onverstoorbare Black-fronted Nunbirds en onbeweeglijke Blue-crowned Trogons. Een Little
Woodpecker en de nog kleinere White-wedged Piculet (Witschubdwergspecht) laten zich hier ook
zien. Dit gebied waar verspreid wat bomen staan, blijkt ook een geschikte leefomgeving voor leden
van de boomkruipersfamilie met soorten als Straight-billed en Narrow-billed Woodcreeper. Ook de
Red-billed Scythebill (Kolibriemuisspecht) met zijn merkwaardige lange, kromme snavel houdt zich
hier op. Een White-eyed Attila, een roestbruine vliegenvanger met opvallend grote witte ogen,
beweegt zich door het bladerdek. Een knalgele Flavescent Warbler foerageert voor ons op de grond.
We zien ook deze dag weer fantastische soorten in een opvallend koele Pantanal. Ten tijde van onze
aanwezigheid komt er een koude stroming uit het zuiden. Deze zorgt voor enkele dagen koel en
bewolkt weer.
In de middag rijden we met een open truck over de uitgestrekte graslanden. We bezoeken
verschillende plassen waar we verrassende waarnemingen doen. Een nieuwsgierige Neotropical River
Otter verstopt zich achter een ponton maar laat zich met enig geduld af en toe mooi zien als we op
een steiger staan. Hier vliegen ook verschillende zwaluwsoorten rond zoals White-winged Swallow,
Brown-chested Martin, Cliff Swallow en een voor ons bekende, Barn Swallow (Boerenzwaluw)!
Bij een uitkijktoren treffen we Variable Orioles en Orange-backed Troupials. We zien hoe een Blackcollared Hawk een Green Iguana (Groene Leguaan) uit het water plukt en in een boom verorbert.
Een Sunbittern (Zonneral) toont in vlucht zijn prachtige verenpatroon.
Het is kobaltblauw, kan vliegen en is circa 1 meter lang…….Ik bedoel uiteraard de Hyacinth Macaw.
De grootste ara ter wereld is zeker één van de hoogtepunten van een bezoek aan de Pantanal.
Vandaag zien we deze prachtige vogels voor de eerste maal van heel dichtbij. Op gepaste afstand
hebben we fraai uitzicht op een nestboom van deze indrukwekkende soort.
Morgen verlaten we deze mooie plek en rijden verder zuidwaarts over de Transpantaneira.

Crab-eating Fox (Jos)

Jabiru (Jos)
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Dag 12 – 5 september Pantanal
Na het ontbijt checken we uit bij onze luxe accommodatie. Vandaag is onze eindbestemming Porto
Jofre. Deze plaats ligt aan het eind van de Transpantaneira aan de Rio Cuiabá, een zijrivier van de
São Lourenço River. Nog op het terrein van de lodge zien we onze enige Crab-eating Racoon
(Krabbenetende Wasbeer) van deze reis. De rit van ca. 140 km duurt enkele uren. Onderweg maken
we verschillende stops.

Capybara’s (Jos)

Sunbittern (Jos)

Langs de onverharde weg met zo’n 120 houten bruggen zien we in de vele kleine plassen ontelbare
kaaimannen en enorme aantallen vogels. We krijgen deze ochtend vele soorten prachtig te zien zoals
vissende Jabiru’s, een slakkenetende Snail Kite, enkele zuurstokroze Roseate Spoonbills en over het
water scherende Black Skimmers. Een fraaie Grey-headed Kite is een nieuwe soort voor de trip.
Als we bij Porto Jofre aankomen moeten we even wachten op het bootje dat ons naar de hotelboot
brengt. Eenmaal daar aangekomen krijgen we een heerlijke lunch aangeboden.
Deze middag gaan we met een boot de rivier op. Doelsoort is de Jaguar. Met een lengte tot soms wel
2,7 meter en een gewicht van meer dan 100 kg is dit de grootste kat van Amerika. We speuren tijdens
onze vaartocht goed de oevers af. Op een zandbank zien we Yellow-billed Terns en Collared plovers.
Soorten die we nog niet eerder hebben waargenomen. Enkele Rufous-tailed Jacamars zitten in een
boom boven het water.
En dan zien we onze eerste Jaguar. Het beest loopt langzaam over de begroeide oever en lijkt ons
niet te zien. Niets is echter minder waar. De kat heeft totaal geen interesse voor ons en dat is zeker
niet wederzijds. We kunnen slechts enkele foto’s maken voordat het beest geruisloos in de dichte
vegetatie verdwijnt.
Niet veel later is het weer raak en kunnen we aansluiten bij enkele bootjes die stil op de rivier
dobberen. Op de oever zien we een man en vrouw Jaguar die alleen oog voor elkaar hebben.
We zijn getuigen van een paring van deze roofdieren. Tot in de schemer blijven we op deze plek en
genieten van twee uiterst ontspannen Jaguars.
Als we in het laatste licht terugvaren zien we boven de rivier jagende Band-tailed Nightjars en
rakelings over het wateroppervlak scherende Greater Fishing Bats.

Jaguars (Jos)
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Hyacinth Macaw (Jos)

Green-and-rufous Kingfisher (Jos)

Dag 13 – 6 september Pantanal
De druk is van de ketel. Een van de hoogtepunten van de reis, de Jaguar, hebben we gisteren al
prachtig gezien. Toch gaan we ook vandaag met de boot het water op. Naast Jaguars valt er namelijk
nog veel meer te zien in dit waterrijke gebied.
Zoals enkele White-rumped Sandpipers (Bonapartes Strandlopers) die op korte afstand op een
zandbank lopen te foerageren. Ook zien we enkele zeer fraaie spechtensoorten zoals de Goldengreen Woodpecker. Dit is een vrij kleine specht met een groen gestreepte onderkant en gele keel.
Cream-colored Woodpecker, eveneens niet groot en zoals de naam al aangeeft grotendeels crêmekleurig met een lichte snavel. Het mannetje heeft daarnaast nog een rode vlek onder het oog. De
derde soort is de Crimson-crested Woodpecker, een iets grotere soort met een vuurrode kop en
donker gestreepte onderzijde.

Great Kiskadee en Giant Otter (Jos)

Fork-tailed Flycatcher (Jos)

Little Cuckoo (Jos)

Crane Hawk (Jos)
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In de middag is het weer een zoogdierensoort dat de show steelt. Een paartje Tapirs loopt langs de
oever door het ondiepe water. In alle rust kunnen we van dit schouwspel genieten. We brengen een
bezoek aan een lodge gelegen aan de rivier. In de grote tuin rondom deze accommodatie valt erg veel
te zien. De meeste vogels zijn in het geheel niet schuw en laten zich goed zien.
We zien meerdere Hyacinth Macaws, die zich tegoed doen aan de vruchten van palmbomen. Coati’s
lopen over het gazon. We krijgen zelfs enkele Chestnut-bellied Guans (e) te zien. In de schemer varen
we terug naar de Jacaré (Portugees voor kaaiman). ’s Avonds geeft Fabiano een zeer boeiende
presentatie over de Jaguars van de Pantanal.
Dag 14 – 7 september Pantanal
Deze dag zetten we in de vroege morgen weer vaste voet aan wal en vertrekken, hoe kan het ook
anders, richting het noorden. Onze volgende en tevens laatste bestemming van deze reis is Rio Claro.
Na enkele dagen met koel en bewolkt weer schijnt vandaag gelukkig een voorzichtig zonnetje en
begint de temperatuur langzaam op te lopen. De vogels zijn actief en langs de weg zien we al snel
een aantal leuke soorten zoals Plain Inezia, Large Eleania, Red-breasted Blackbird, Chotoy Spinetail,
Fork-tailed Flycatcher en White-tailed Hawk. Bij een verlaten gebouw met rondom enkele hoge bomen
zien we een paartje Great Horned Owls. Dit familielid uit de Oehoe-familie is de grootste uil die
voorkomt in Brazilië en de zesde uilensoort op onze lijst.
Na enkele uren rijden en vogels kijken komen we bij Pousada Rio Claro. Deze lodge heeft een fraaie
tuin en biedt de mogelijkheid om een boottocht over de gelijknamige rivier te maken. Het duurt even
voordat we in onze kamers kunnen. In de tussentijd pakken we nog wat leuke soorten mee zoals de
vrij zeldzame Nanday Parakeet (alt. Black-hooded).
Halverwege de middag beginnen we aan de rustige vaartocht over de Rio Claro. Een Black-collared
Hawk en Great Black Hawk worden getrakteerd op een toegeworpen piranha. De fotografen krijgen de
kans om het moment te vereeuwigen dat de roofvogels de vis uit het water plukken. Dat blijkt een zeer
moeilijke opgave.
Onze enige Visarend van de reis vliegt over. De vijfde en kleinste ijsvogelsoort kunnen we aan onze
inmiddels zeer uitgebreide waarnemingenlijst toevoegen; American Pygmy Kingfisher.
We varen langzaam over de rivier en turen in het dichte bos op de oever. In het donkere gedeelte van
de vegetatie en in het ondiepe water kunnen we die ene zo enigmatische soort aantreffen.
Een prachtige reiger, die zeker niet op elke vogelreis wordt waargenomen.
Plotseling gebaart Fabiano dat de kapitein moet stoppen en na enkele seconden zien we langs de
oever in de schaduw van de bomen een schitterende Agami Heron. De vogel loopt uiterst
geconcentreerd, in slow motion door het ondiepe water op zoek naar voedsel. Een absoluut
hoogtepunt van onze reis. Zeker een half uur liggen we stil op het water en vergapen ons aan deze
schoonheid. De in de buurt rondscharrelende Sunbittern krijgt dit keer weinig aandacht.
Als we terugvaren zien we in de schemer een reigertje invallen en horen vervolgens de roep van een
Zigzag Heron. Helaas laat deze weliswaar minder kleurrijke maar moeilijk te vinden soort zich niet
zien. Het is nu donker geworden en in het schijnsel van de zaklamp zien we een Common Potoo in de
top van een dode boom.

Common Potoo (Jos)

Lowland Tapirs (Jos)

Dag 15 – 8 september Pantanal – Cuiaba – Brasilia – Lissabon
Vandaag beginnen we aan onze terugreis. Bij de laatste stop in de Pantanal genieten we nog een
keer van de overweldigende vogelrijkdom. De Black-necked en veel zeldzamere White-backed Stilt
trekken nog steeds gezamenlijk op. De twee Steltkluten hadden we bij deze plas al eerder gezien.
We zien op deze dag ook nog een nieuwe soort; Bare-faced Ibis.
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Na ca. 40 km gaat de onverharde weg over in asfalt en verlaten we na 5 dagen de Pantanal. We
nemen in Cuiaba hartelijk afscheid van onze gids en chauffeur. Volgens schema vliegen we via de
hoofdstad Brasilia naar Lissabon.
Dag 16 – 9 september Lissabon - Amsterdam
Ook de laatste etappe verloopt prima en rond 13.00 uur landen we op Amsterdam Airport Schiphol.
We kijken terug op een zeer geslaagde reis met een duizelingwekkende waarnemingenlijst van 440
vogelsoorten en 19 verschillende zoogdieren.
De door de deelnemers gekozen top 3 van favoriete soorten van deze reis is;
1. Jaguar
2. Hyacinth Macaw
3. Agami Heron
Namens BirdingBreaks wil ik jullie hartelijk bedanken voor deelname aan deze reis en hoop jullie
graag nog eens te ontmoeten.

Texel, 30 november 2016
Jos van den Berg

Groepsfoto met staand van links naar rechts; Fabiano (gids), Matthijs, Daan en Jos (BB).
Zittend van links naar rechts; Nancy, Guido, Chris en Hidde.
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