REISVERSLAG
NOORDOOST-BRAZILIË
5 t/m 20 augustus 2017

Georganiseerd door:

www.birdingbreaks.nl

Dag 1 en 2: 5 t/m 6 augustus
Amsterdam – Frankfurt – Fortaleza
Na een vlucht via Frankfurt landt de groep aan het einde van de middag van 6 augustus op de
luchthaven Pinta Martins in Fortaleza, Brazilië. We ontmoeten de lokale gids Ciro en de chauffeur en
nemen wat geld op. Vervolgens rijden we in zo’n 2 uur direct door naar onze eerste bestemming voor
de volgende dag: de beboste heuvels van Guaramiranga. Na een prima diner is het vroeg slapen in
ons hotel dat schitterend gelegen is in de bossen.
Dag 3: 7 augustus
Guaramiranga - Quixada
Na een vroeg ontbijt zien we rondom het hotel al de eerste soorten: Wing-banded en Pale-legged
Hornero, Yellow-chevroned Parakeet en Palm Tanager. We rijden vervolgens enkele kilometers naar
Parque Las Trilhas, een bijzonder mooi bosgebied. De bossen hier liggen geografisch geïsoleerd van
zowel de Amazone als het Atlantisch Regenwoud en hierdoor hebben geleidelijk ondersoorten
geëvolueerd tot echte soorten. We parkeren de bus en zien al snel een Planalto Hermit.
Vervolgens lopen we via brede en comfortabele paden het bos in. In een mum van tijd zien we Buffbreasted Tody-Tyrant, Large Elaenia, Ochraceous Piculet, Northern Lesser, Buff-throated
(Lafresnaye’s) en Straight-billed Woodcreeper, Ochre-cheeked, Sooty-fronted en Grey-headed
Spinetail, Planalto Tyrannulet, Red-necked Tanager, Campo Troupial, Spot-backed Puffbird en
Variable en Great Antshrike. Dan horen we in de verte Goulds Toucanet roepen en ziet Erik een vogel
zitten in een boom aan de andere kant van de vallei.
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Parque Las Trilhas, LS
Niet heel dichtbij maar toch geweldig mooi te zien, zeker als we de telescoop er op richten. We komen
aan bij een lek (baltsplaats) van Band-tailed Manakin, via een klein paadje lopen we een helling op en
zien vrijwel direct een prachtig mannetje, open en bloot op een tak zitten, even later gevolgd door een
e
2 . Terug bij het hoofdpad laat de volgende specialiteit zich zien: een paartje fraaie Ceara Gnateaters!
We genieten van de show en kunnen zelfs enkele fraaie foto’s maken. De volgende soort diende zich
al weer snel aan in de vorm van een Rufous-breasted (Ceara) Leaftosser, die zich ook kort maar goed
liet zien. Aan het einde van de ochtend doen we een ontspannen kopje koffie met Braziliaanse cake –
uiteraard op een bijzondere plek. We zitten naast een klein meertje waar we regelmatig afgeleid
werden door nog meer leuke soorten: Green Kingfisher, Masked Water-Tyrant en Yellow-chinned
Spinetail.

Band-tailed Manakin en Ceara Gnateater, Parque Las Trilhas, LS
De volgende stop is enkele kilometers verderop waar we een andere specialiteit proberen: Short-tailed
Ant-thrush. Het is inmiddels na 11-en dus we hebben er niet al teveel hoop op maar toen ging een
vogel roepen en na enig speurwerk ziet Michael een vogel op de grond scharrelen! Wauw! De vogel
vliegt op en gaat vervolgens minutenlang op een tak in het gebladerte roepen zodat we ‘m niet alleen
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door de telescoop kunnen zien, maar zelfs ook wat foto’s kunnen maken….wat een einde van een
ochtend! Na de lunch bezoeken we een soort prive dierentuin waar onze gids contacten had en waar
kans is op de endemische Grey-breasted Parakeet waarvan er in het wild nog maar zo’n 200 leven!
De soort is dan ook ernstig bedreigd. We beginnen hier echter met een andere verrassing, en één die
de lokale gids in ieder geval beter vindt: Yellow-faced Siskin, een soort die ook op de rode lijst staat en
steeds moeilijker wordt, geweldig dus om die te zien. Even later duikt er een parkiet in de struiken en
na wat speuren vinden we de vogel terug: een prachtige Grey-breasted Parakeet!

Grey-breasted Parakeet en Great Antshike, Guaramiranga, LS
Wat een heerlijke soort en prachtig moment. Alle specialiteiten van het gebied gezien dus we rijden
naar in ongeveer 2 uur naar Quixada. Daar aangekomen zien we al snel Caatinga Cachalote en Pale
Baywing, maar dé verrassing is een late White-browed Guan die in de schemer langs de toegangsweg
naar het hotel loopt en even later de struiken in vliegt. Naar later blijkt de enige van de tour.
Geweldige dag! In een uitgelaten sfeer genieten we van het avondeten en de schitterende ligging van
het hotel.
Dag 4: 8 augustus
Quixada - Crato
We worden wakker en genieten van een ontbijt met een onvoorstelbaar uitzicht over de uitgestrekte
Caatinga. Nog tijdens het ontbijt zien we al een schitterende White-naped Jay.

De accommodatie in Quixada met op de voorgrond de rots met Pygmy Nightjar, LS
Dan roept de gids ons en lopen we om een stuk rots dat tegen het hotel aanligt. Hij wijst een vogel
aan maar het duurt even voordat iedereen ‘m ziet, maar dan zit daar plotseling een prachtig
gecamoufleerde Pygmy Nightjar op de rots, wauw! Wat een prachtige soort en we kunnen ‘m ook nog
eens schitterend zien en fotograferen. De korte wandeling in de omgeving van het hotel levert in een
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paar uur opnieuw en mooie lijst aan specialiteiten op zoals Ochre-backed Woodpecker (gesplit van
Blond-crested), Ash-throated Casiornis, Long-billed Wren, Black-bellied Antwren, Caatinga Barred
Antshrike en Caatinga Cachalote en Pale Baywing.

Pygmy Nightjar en White-naped Jay, Quixada, LS
We pakken onze spullen en hebben vervolgens de lange rit naar Crato, de basis voor meer Caatinga
specialiteiten en Araripe Manakin.
Dag 5: 9 augustus
Crato
We staan vroeg op zodat we met het eerste licht op de vogellocatie zijn. De eerste 3 a 4 uur van de
dag zijn hier het beste, daarna wordt het snel warmer en ook stiller in de Caatinga: lage, doornige
struikjes met veel cactussen en grondbromelia’s. Het is dit type habitat waar de meeste endemen van
deze hoek van Brazilië zich in bevinden. We beginnen goed en zien als snel Silver-cheeked Antshrike
en Ultramarine Grosbeak, even later gevolgd door één van de specialiteiten van het gebied: Great
Xenops, wat een geweldig gave soort!

Great Xenops en Caatinga Antwren, Crato, LS
De vogels blijven actief en onze gids ken het gedrag en de geluiden zo goed dat we de ene na de
andere soort zien: Red-shouldered Spinetail, Stripe-backed Antbird (na flink wat moeite…) en
Caatinga Antwren. Dan lopen we via een smal paadje de Caatinga in….we wachten even en even
later hipt er een schitterende White-browed Antpitta door de begroeiing, wauw! We hebben de meeste
soorten gezien en rijden vervolgens naar een park op de helling van het Caatinga plateau. De
begroeiing is hier weelderiger, meer tropisch, en de soorten zijn anders dan op het plateau. De
doelsoort is Araripe Manakin en al snel ziet Erik een vrouwtje zitten boven in een boom. Heel leuk
natuurlijk, de soort is binnen, maar we gaan toch echt voor het spectaculair uitziende mannetje. Dan
ziet Wim er een zitten, nu wel een mannetje, recht boven ons in een boom. Hij lijkt zich weinig aan te
trekken van ons en laat zich uitgebreid bekijken en fotograferen, zit soms wat verscholen, dan weer
geheel open. Wat een prachtig beest en te gekke soort!
Araripe Manakin is pas in 1996 ontdekt (in 1998 officieel beschreven). De soort kent een extreem
kleine verspreiding en komt alleen voor op de hellingen van het geïsoleerd liggende ‘Chapada do
Araripe’. De totale populatie wordt op zo’n 1000 vogels geschat, maar deze staat continu onder druk
door landbouw- en recreatieve activiteiten.
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Araripe Manakin, Crato, LS
We zien ook nog andere soorten zoals Tawny Piculet, Black-tailed Flycatcher, Flavescent en Goldencrowned Warbler en Planalto Hermit. Dan wordt het tijd voor een heerlijke lunch en siësta. De middag
wordt opnieuw besteed in de Caatinga en we zien nog enkele nieuwe voor de lijst zoals Tataupe
Tinamou, Rufous-fronted Thornbird, Grey-eyed Greenlet, Rusty-margined Guan en Spotted Piculet.
En natuurlijk weer heerlijke waarnemingen van Great Xenops!
Dag 6: 10 augustus
Crato - Canudos
We rijden vandaag naar Canudos en hebben enkele stops onderweg. Eén daarvan was bij een klein
meertje waar we enkele nieuwe voor de lijst bij konden schrijven: Bare-faced Ibis, White-headed
Marsh-Tyrant en Purple Gallinule. In de middag kwamen we aan in onze accommodatie bij het Lear’s
Macaw reserve bij Canudos, wat een prachtige plek en schitterende locatie voor een accommodatie!
Vanuit je kamer kijk je de verte in met indrukwekkende rode rotspartijen.
We lopen in de middag nog een rondje bij de accommodatie en zien al snel wat specialiteiten van het
gebied: Southern Scrub Flycatcher, Lesser Wagtail-Tyrant, Glittering-bellied Emerald en Broad-tipped
Hermit. Terug bij de accommodatie nemen we een drankje en bij het schemer worden vliegen daar
plotseling enkele fraaie Least Nighthawks, leuk! We eten in Canudos en maken ons op voor een vroeg
vertrek naar de roestplaats van de Lear’s Macaw de volgende ochtend.
Dag 7: 11 augustus
Canudos - Chapada Diamantina
Om 4.20h staan twee jeeps klaar om ons naar Rasa de Catarina te brengen waar we ons voor
zonsopkomst settelen op een uitzichtpunt en wachten op het ontwaken van de Lear’s Macaws. Tot
1981 was deze soort alleen uit de handel bekend, maar het was de Franse vogelaar Charles
Bonaparte die deze soort in dit lastig te bereiken gebied vond. Na ongeveer 25 minuten komen we
aan en wacht ons een bijzonder leuke verrassing.
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Het habitat van de Lears Macaw, Canudos, LS
Een Scissor-tailed Nightjar is aan het roepen en binnen een minuut zien we een prachtig mannetje –
met verlengde staartpennen – in onze lamp op het pad zitten en enkele rondjes vliegen, geweldig!
Niet veel later horen we in de verte wat macaws roepen en al snel zwelt het geluid aan tot een
oorverdovend en indrukwekkend gekrijs: enkele honderden vogels komen in enorme groepen langs
vliegen waarbij sommigen even rusten op een cactus. In de schemer door de telescoop zijn ze
geweldig te zien! We horen nog een Small-billed Tinamou roepen en genieten van het spektakel en
het uitzicht.

Lears Macaw, Canudos, LS
De zon komt op en we besluiten naar de rotswand te gaan waar de vogels hebben overnacht. Een
prachtige plek, maar geen macaws…we lopen de andere kant op, waar de vogels zich massaal
hebben geposteerd in de toppen van de bomen en kunnen nu in beter licht, maar nog wel op
respectabele afstand, de vogels in de telescoop bewonderen en fotograferen. Enkele keren komen
vogels in prachtig licht mooi langs vliegen, een absolute superervaring! We zien verder nog enkele
Blue-crowned Parakeets en een Brown-crested Flycatcher. Dan is het tijd om terug te gaan naar de
accommodatie waar het lekkerste ontbijt van de tour op ons wacht, wat een heerlijk uitgebreid ontbijt
hebben de dames hier voor ons gemaakt! Een geweldig eind van een memorabele ochtend. We
maken ons vervolgens klaar voor de lange rit naar Chapada Diamantina. Onderweg zien we nog
Greater Wagtail-Tyrant en Red-legged Seriema. Na een lange rit komen we in het donker aan in ons
hotel in Lencois.
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Lesser Wagtail-Tyrant en Burrowing Owl, Canudos, LS
Dag 8: 12 augustus
Chapada Diamantina
We starten vroeg en rijden in een klein half uur naar de Chapada Diamantina, een schitterend en
afwisselend gebied met galerijbossen, rotspartijen en caatinga begroeiing. Als we de bus parkeren
roept er een Buff-throated Pampa-Finch (Serra Finch) waarvan twee vogels zich even later prachtig
laten bekijken. Dan lopen we het gebied in. Een Tawny-crowned Pygmy-Tyrant roept vanuit de
begroeiing maar laat zich nauwelijks zien, een Highland Elaenia doet dit wel, net als een Palebreasted Spinetail even later. Een kort trillertje verraad de aanwezigheid van Grey-backed Tachuri, en
even later zien we twee vogels door de begroeiing bewegen. Eén van de doelsoorten hier is de pas in
2007 beschreven Sincorá Antwren en het duurt niet lang voordat onze gids een vogel hoort roepen.
Na nog geen minuut zien we een prachtig mannetje scharrelen door de struiken, geweldig, en wat en
mooi beestje! De vogel blijkt aardig coöperatief en we kunnen dan ook minutenlang genieten van deze
soort met een zeer klein verspreidingsgebied.

Chapada Diamantina met op de achtergrond ‘the three brothers’, LS
De volgende soort dient zich vrijwel tegelijkertijd aan als een prachtig mannetje Hooded Visorbearer
(een kolibrie) zich aandient. We wachten bij zijn favoriete bloemen en zien twee schitterende
mannetjes langdurig op nog geen 10 m afstand boven in een struik zitten, af en toe fouragerend op de
blauwe bloemen. We lopen terug en bezoeken een andere locatie voor enkele Cerrado-soorten. Al
snel zien we fraai mannetje Blue Finch zitten die zich in de telescoop mooi laat bekijken. Dan horen
we een Collared Crescentchest uit de lage begroeiing roepen, op nog geen 5 meter. We krijgen eerst
een enkele glimps te zien maar even later geeft de vogel een ware show weg, niet verkeerd voor een
skulker als deze! De laatste doelsoort van de ochtend is Sao Fransisco Sparrow. We rijden naar een
plek waar de vegetatie weer net wat anders is. Ciro hoort dan een vogel roepen en we speuren in de
ondergroei naar de maker van een zacht tikje. Dan zien we de vogel plotseling op de grond
scharrelen, haastig worden wat foto’s gemaakt. Iedereen ziet de vogel, maar zo snel als ie er was, zo
8

Sincora Antwren en Hooded Visorbearer, Chapada Diamantina, LS

Collared Crescentchest en Sao Fransisco Sparrow, Chapada Diamantina, LS
snel is ie ook weer verdwenen. Na een ontspannen lunch in het karakteristieke en mooie plaatsje
Lencois is het tijd voor een siesta in ons fraaie onderkomen. En tijd voor een siësta is er nauwelijks
want in de weelderige en tropische hoteltuin is van alles te zien.
In de middag rijden we naar een ander habitat, bosrijk, maar met lage bomen, typische voor deze
regio. Het is wat stil maar met behulp van onze gids weten we toch weer enkele fraaie soorten te zien:
Surucua Trogon, Pale-bellied Tyrant-Manakin, Blue-backed Manakin, Spotted Piculet, Grey Elaenia,
Blue-winged Macaw en Chestnut-vented Conebill.
’s Avonds hebben we een heerlijk diner in het knusse en bruisende centrum van Lencois.
Dag 9: 13 augustus
Chapada Diamantina - Boa Nova
We vertrekken vroeg om op tijd bij de plek te zijn voor de Diamantina Tapaculo, een endemische soort
van de regio. Het is voor het eerst wat miezerig en als we uitstappen zelfs best koel. Niet zo gek ook
want we bevinden ons op iets boven de 1200m hoogte. Het duurt een minuut of 10, maar dan laat een
vogel zijn staccato roep horen, gelukkig vlak langs de weg. Het duurt nog eens enkele minuten
voordat de vogel zich voorzichtig laat zien, nog steeds in de begroeiing maar soms zelfs even
helemaal vrij, heel bijzonder voor deze notoire skulker!
We rijden verder naar een typisch stuk cerrado habitat en zien in een uur nog eens bijna 10 nieuwe
voor de lijst met onder meer Yellow-headed Caracara, Lesser Yellow-headed Vulture, Rufous-sided
Pygmy-Tyrant, Shrike-like Tanager, Grassland Sparrow, Stripe-tailed Yellow-Finch en Rusty-backed
Antwren.
We reizen vervolgens verder naar Boa Nova waar we de laatste middaguren gebruiken om twee
specialiteiten te zoeken. Slender Antbird laat zich al snel uitgebreid bekijken en even later zien we ook
de andere: twee Narrow-billed Antwrens. We genieten van de schemer en het prachtige uitzicht
voordat we terugkeren naar Boa Nova.
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Diamantina Tapaculo en Rufous-sided Pygmy-Tyrant, LS
Dag 10: 14 augustus
Boa Nova
We beginnen de dag met een fraaie wandeling door de Mata-de-cipó vegetatie, een droog bos type.
We krijgen hulp van nog een lokale gids die hier al enkele bijzondere ontdekkingen heeft gedaan,
zoals het voorkomen van Wied’s Tyrant Manakin die al 60 jaar niet meer was gezien in de provincie
Bahia. Er is al meteen veel activiteit en we zien Dubois’ en White-throated Seedeater en Whitecrested Tyrannulet. Een Tawny-crowned Pygmy-Tyrant laat zich nu wel goed zien. Even verderop
horen we al de karakteristieke roep van Wied’s Tyrant-Manakin en zien we een vogel kort, die is alvast
binnen! De nieuwe soorten blijven komen en binnen enkele uren zien we Rufous Gnateater, Whitebibbed Antbird en Plain Antvireo. Een Rufous-capped Antthrush roept van dichtbij maar laat zich
helaas niet zien. Aan het eind van de wandeling volgt een andere echte specialiteit van deze plek:
Een Reiser’s Tyrannulet. Wellicht niet de meest aansprekende soort maar wel één die momenteel in
Brazilië eigenlijk alleen op deze plek goed te doen is, aldus onze gids. En de volgende verrassing
dient zich al weer snel aan: een Buff-throated Purpletuft zit boven in een kale staak. Deze miniatuur
cotinga is endemisch voor het Atlantisch regenwoud.

Omgeving van Boa Nova, LS
De middag wordt besteed in het fraai stuk Atlantisch regenwoud, wat op nog geen half uur rijden van
Boa Nova ligt. Bizar dat deze twee verschillende habitats zo dicht bij elkaar liggen. Het bos is
weelderig, wat je van tropisch regenwoud verwacht, en de soorten zijn meteen ook heel anders. We
zien al snel Yellow Tyrannulet en Yellow-lored Tody-Flycatcher. Een Crescent-chested Puffbird zit
doodstil op een tak. De eerste flock dient zich aan en we zien meteen al andere specialiteiten zoals
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Striated Softtail, Rio de Janeiro Antbird en Fork-tailed Pygmy-Tyrant maar ook Lesser Woodcreeper,
White-collared Foliage-gleaner, Bahia Spinetail en Ochre-faced Tody-Flycatcher.

Slender Antbird en Tawny-crowned Pygmy-Tyrant, Boa Nova, LS

Reiser’ss Tyrannulet en Buff-throated Purpletuft, Boa Nova, LS

Wied’s Tyrant Manakin en Pintailed Manakin, Noa Nova, LS
Het Atlantisch Regenwoud staat zwaar onder druk en er rest nog slechts 3% van de oorspronkelijke
oppervlakte van dit type bos. Het ligt geïsoleerd van de Amazone (gescheiden door een droge zone)
en heeft daardoor een zeer hoog endemisch gehalte.
Dag 11: 15 augustus
Boa Nova - Serra Bonita Reserve
In de ochtend vogelen we nog enkele uren in hetzelfde stuk Atlantisch regenwoud. Het begint goed
met al meteen een roepende Sharp-tailed Streamcreeper die zich even later in het eerste licht laat
zien aan de oever van een klein stroompje. Andere nieuwe soorten zijn onder meer Pin-tailed en
White-bearded Manakin en Ferruginous Antbird. Vervolgens is het enkele uren rijden naar Camacan
en het Serra Bonita Reserve, een schitterend reservaat in het heuvels van het Atlantisch Regenwoud.
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Langs de trail van het Atlantisch Regenwoud bij Boa Nova, foto Roeland Sullock Enzlin
We komen in de middag aan op een plek waar we onze bus enkele dagen achterlaten en overstappen
op twee jeeps die ons naar de accommodatie brengen die midden in het bos ligt. Maar niet voordat
eigenaar en initiator Vitor ons een bijzonder fraaie Great Potoo laat zien! De vogel is enkele weken
geleden verzwakt gevonden en blijft nu terugkeren op een dode boomstam onder een overkapping.
Bijzonder! We laden de koffers over en rijden langzaam naar boven waar de omgeving steeds
bosrijker wordt. De eerste stop is een speciale, want hier werd eind jaren 90 een nieuwe soort voor de
wetenschap gevonden, en niet zomaar één maar één van een geheel nieuw genus….de Pink-legged
Graveteiro, een kleine grijze zangvogel met een scherpe roep die meestal in de toppen van de bodem
verblijft. We lopen naar de plek waar die vaak wordt gezien en nog geen 5 minuten later staan we oog
in oog met 2 Pink-legged Graveteiro’s! Geweldig!

Pink-legged Graveteiro en Reddish Hermit, Serra Bonita, LS
Maar de late middag brengt meer activiteit met zich mee en zo zien we een prachtige Reddish Hermit
en Red-necked en Green-headed Tanagers, wat een geweldig kleurrijke soorten! Aangekomen bij
onze accommodatie zien we al de eerste Blue Manakins en een enorme drukte bij de feeders met,
naast eerder genoemde tanagers, ook Maroon-bellied Parakeet, Sombre Hummingbird, Black Jacobin
en Violet-capped Woodnymph, Green Honeycreeper en Violaceous en Orange-bellied Euphonia’s.
Het diner smaakte vervolgens buitengewoon goed!
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Dag 12: 16 augustus Serra
Bonita Reserve
De starten vroeg en zien het
licht worden bij het ontbijt met
een indrukwekkend uitzicht over
de vallei. Al snel roept er een
Grey-hooded Atilla die we
prachtig kunnen bekijken. Dan
hoort onze gids een Pin-tailed
Manakin, nu eens niet een
vrouwtje maar een schitterend
gekleurde man die een aardige
show weggeeft, gaaf! We
wandelen door het ontwakende
bos en zien al snel een andere
specialiteit:
Rufous-brown
Solitaire, wereldwijd de beste
plek voor deze bijzondere soort
aldus onze gids. Een Greenbacked Trogon laat zich kort
zien, maar twee Greyish
Mourners blijven wat langer
hangen. die op deze plek het
eenvoudigst te zien is. Andere
soorten deze morgen zijn Least
Pygmy-Owl,
Spot-billed
Toucanet,
White-wedged
Piculet, Spot-backed Antshrike,
Star-throated en Salvadori’s
Great Potoo, Serra Bonita, LS
Antwren,
Spot-breasted
Antvireo
en
Black-throated
Grosbeak. De middag verregende voor een deel zodat we uitgebreid de tijd hadden om te genieten
van de feeders met bijvoorbeeld schitterende Brazilian Ruby.

Vogels kijken in het Serra Bonita reservaat, LS
Overnachting in Serra Bonita Reserve.
Dag 13: 17 augustus
Serra Bonita Reserve - Porto Seguro
Na het ontbijt rijden we naar het lager gelegen deel van het reservaat. Onderweg stopt onze gids
plotseling de jeeps en al snel blijkt waarom: een prachtige Mantled Hawk zit in een dode boom! Maar
vliegt helaas al snel weer op. Onderweg genieten we van het schitterende uitzicht over de vallei met in
de verte laaghangende bewolking, een magisch gezicht. Het wordt langzaam warmer en de nieuwe
soorten stromen toe: een groepje Black-capped Donacobius laat zich geweldig zien en voert een ware
show op. Het is ook de ochtend van de parkieten: binnen een kwartier zien we de endemische Ochremarked (Blue-throated) Parakeet, maar ook Plain, White-eyed en Peach-fronted Parakeet. Aan de
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andere kant van de weg komen enkele tanagers invliegen die we snel determineren als Opal-rumped
(Silver-breasted) Tanagers, opnieuw een endeem. We lopen een trail door het laaglandbos en de
diversiteit blijft enorm.

Green-headed, Red-necked en Azure-shouldered Tanager, Serra Bonita, LS

Pin-tailed Manakin, Least Pygmy-Owl en Rufous-brown Solitaire, Serra Bonita, LS
De eerste vogel die we proberen is White-flanked (Silver-flanked) Antwren die zich lastig liet zien. We
horen Bare-throated Bellbird, maar krijgen ‘m helaas niet te zien. Een groepje Maroon-faced (Whiteeared) Parakeets komt overvliegen en landt recht voor ons in een boom, opnieuw een endeem!
Andere hoogtepunten van de wandeling hier zijn Eastern Striped en Red-headed Manakin (beide
geweldig te zien!) en Scaled Antbird.

Uitzicht vanuit het Serra Bonita reservaat naar de laaglanden, LS
Dan wordt het tijd om gedag te zeggen tegen het prachtige Serra Bonita en door te reizen naar onze
laatste bestemming: Porto Seguro. In de middag besteden we de laatste uren van de dag in het
Veracel reservaat, een van de laatst overgebleven stukken Atlantische laaglandbos. Dat leverde een
vluchtige Black-headed Berryeater op, maar ook mooie waarnemingen van White-crowned Manakin
en Long-billed Gnatwren. Overnachting in Quintas do Sol.
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Brazilian Ruby en Black Jacobin, Serra Bonita, LS

Black-capped Donacobius en Eastern Striped Manakin, Serra Bonita, LS
Dag 14: 18 augustus
Porto Seguro
Deze laatste volle dag besteden we opnieuw in het laaglandbos van het Veracel reservaat.
Doelsoorten zijn twee soorten cotinga’s: White-winged en Banded, De eerste is snel gevonden in de
top van een dode boom, wat een geweldig gave soort zeg! Het mannetje is paars en heeft witte
vleugels en een lichte iris. Dan komt er een Red-browed Parrot voorbijvliegen, ook een endeem voor
dit gebied. De hoogtepunten volgen elkaar in hoog tempo op deze ochtend: er komt een Banded
Cotinga overvliegen die maar door enkele opgepikt kon worden maar gelukkig werd er even later een
ander in de top van een boom teruggevonden, fantastisch!

White-winged en Banded Continga, Veracel, Porto Seguro, LS
We zien vervolgens nog Sooretema Slaty-Antshrike, Bahia en Band-tailed Antwren maar ook Blackcheeked Gnateater. De laatste middag- en avond is er helemaal één om nooit te vergeten. We kunnen
langdurig genieten van Black-headed Berryeater – een flinke verbetering dus tov de waarneming van
een dag eerder. Laat in de middag is er nog een fraaie verrassing: in de schemer aan de rand van het
bos zijn we aan het genieten van de laatste avond en zien enkele Lesser Nighthawks vliegen, als Ciro
een kleine kolibrie ziet vliegen, over het gras laag bij de bloemen: een prachtige Racket-tailed
Coquette! Een zeldzame soort die normaliter alleen gezien wordt bij bloemen in de toppen van de
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bomen. Geweldig! Maar het echte sluitstuk moet nog komen: we zoeken een open plek op aan de
rand van het bos en moeten – in het vrijwel donker - een dode staak in de gaten houden. Enkele
Short-tailed Nighthawks vliegen over. Dan horen we een schitterende, ijzingwekkend lange roep en
doet onze gids de zaklamp aan: in het schijnsel zien we een prachtige White-winged Potoo zitten,
wauw! Wat een bizarre vogel en wat een enorme ogen! Na deze kraker gaan we eten in een heerlijk
restaurant waar onze maaltijd bijzonder goed smaakt.

Racket-tailed Coquette en White-winged Potoo, Veracel, Porto Seguro, LS
Dag 15-16: 19 t/m 20 augustus
Porto Seguro - Madrid - Amsterdam
We spenderen de laatste uren nabij de mangrove en begroeide stukken bij het hotel. We zien nog een
opmerkelijk aantal nieuwe soorten zoals Little Wood-Rail, een buitgewoon tamme Virginia (Clapper)
Rail, Bicolered Conebill, Great Black Hawk, Cayenne Terns en zowaar nog een nieuwe kolibriesoort
voor de reis: een Plain-bellied Emerald.
We sluiten de reis af met Chestnut-backed Antshrike, East Brazilian Chachalaca en een groep fraaie
Geoffrey's Tufted-ear Marmosets.

Peach-fronted Parakeet en Campo Troupial, Porto Seguro, LS
Dan is het tijd om naar het hotel te gaan, spullen te pakken en afscheid te nemen van onze geweldige
chauffeur en gids, wat hadden we moeten doen zonder hen? Echt een geweldig team! In een uurtje
vliegen we om 14:00 naar het noordelijker gelegen Salvador. In de avond vliegen we met om 21:45
verder naar Amsterdam met een tussenstop in Madrid. Aankomst in Amsterdam is omstreeks 15:25
en dat is het officiële einde van deze prachtige reis.
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Geoffrey's Tufted-ear Marmoset, Porto Seguro, LS
Dank ook aan de deelnemers voor een geweldige en gezellige reis!
Totaal aantal soorten:
430 waarvan 24 alleen gehoord

Top 5 soorten deelnemers:
1
2
3
4
5

Lears Macaw
White-winged Potoo
Hooded Visorbearer
Banded Cotinga
Araripe Manakin

Laurens Steijn, nov 2017
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