Jardin, Gallito de Roca Preserve (Andean Cock-Of-The-Rock Lek), Yelloweared Parrot Reserve, Avistimento de aves El Roble (Jardin, Antioquia)

A dél-antioquiai kisváros, Jardin színes házaival, nyüzsgő főterével, barátságos szállásaival,
hamisíthatatlan latin-amerikai hangulatával az átlag turistáknak is vonzó célpont, de a környék
gazdag madárvilága miatt kihagyhatatlan a madarászok számára is. A városka közvetlen
szomszédságában több elsőrangú madarászhely található.

Jardin, utcakép

Közvetlen a település déli határában alakítottak ki egy magánkézben levő kis rezervátumot (Gallito de
Roca Preserve), ahol a Dél-Amerikába utazó madarászok egyik legfőbb, ikonikus célfajának: az
Andean Cock-of-the-Rock hím madarainak dürgőhelye található. A kiépített lesek környékén
rendszeresen látható 10-20 színpompás hím madár, amik látványos udvarlással próbálják elnyerni a
tojók kegyeit. A város és környezete a „kávé háromszög” területén fekszik, ahol 1200-2000 méter
magasságban, szelídebb lankákon meghatározóak a kávéültetvények, de a magasabb régiók még
nagy arányban erdős területek, melyek madárvilága máig kiemelkedően gazdag. Az elmúlt
évtizedekben a mezőgazdasági hasznosítás miatti erdőirtás a Középső-Kodillerrákban is jelentős
területeket érintett, elpusztítva azokat a fás élőhelyeket, ahol nagy számban voltak Ceroxylon
waxpálmák. Ezekhez a fákhoz erősen kötődik az endemikus Yellow-eared Parrot (E) papagájfaj. A 30
méternél magasabbra is megnövő pálma pihenő és fészkelő helyként, termése pedig táplálékként
szolgál a madaraknak. A pálmák eltűnésével ez a faj is a kipusztulás szélére sodródott, az
ezredforduló környékén száznál kevesebb vadon élő madár maradt. Megmentésükre jelentős
erőfeszítéseket tettek helyi és külföldi természetvédelmi szervezetek, aminek eredménye képen
sikerült visszatelepíteni egy kisebb kolóniát a Jardin környékén található élőhelyre, ahol még nagyobb
állományai maradtak meg a waxpálmának. Egy kis rezervátumot is létrehoztak az Alto Ventanas nevű
terület közelében a védelmi munkák megsegítése céljából (Yellow-eared Parrot Reserve). A faj
visszatelepítése sikeresnek bizonyult, stabil önfenntartó populáció alakult ki, így ma már
rendszeresen látható a faj a rezervátum környékén is. A faj veszélyeztetett státuszú, a Jardin melletti
rezervátum madaraival összesen 2000 egyedre becsülik számukat. Korán reggel az éjszakázó és
fészkelő helyként szolgáló waxpálmákról kisebb csapatokban húznak ki a táplálkozó területek

irányába, ekkor nyílik esély megfigyelésükre is. Jardin környékén a 2400-2900 méter magasan fekvő
hegyi erdőkben számos más érdekes és ritkábban látható faj is előfordul (pl. Chestnut-crested
Cotinga, Chestnut-naped Antpitta), köztük a Középső-Cordillerákra endemikus fajok is (pl. Chami
Antpitta (E). A Jarditól déli irányba futó Jardin-Riosucio erdei út a legfőbb madarászhely, ennek
mentén találjuk a Cock-of-the-Rock és Yellow-eared Parrot rezervátumokat, a Ventanas környéki
legjobb erdőket és az Antioquia és Caldas határán található kis farmot, ahol Lucia néni fajgazdag
kolibri és antpitta etetőket (Avistimento de aves El Roble) üzemeltet. A kis magánház udvarán a
tulajdonos évek óta eteti a környék madarait és egy közeli hegyen alakította ki antpitta etetőit.
Előbbiben rendszeres madárvendégek a környék hegyi kolibrijei (pl. Collared és Bronzy Inca, Longtailed Sylph), míg utóbbi helyen gyakran látni a Chestnut-naped és a Chami Antpitta (E)-t. A Jardin
környéki madarászhelyeken egy késő délutánt és másnap 8 órát töltöttünk el, ezalatt 66 fajt
észleltünk.

Kilátás 2900 méterről Jardin városára és a Középső-Cordillerák hegylábi területeire

Útinapló
A Jardinba vezető út utolsó szakaszán sofőrünk jól megnyomta a gázpedált, mert erősen délutánra
járt az idő, így féltünk, hogy már nem érjük el a szirtimadarak dörgőhelyét. Végül fél órával a zárás
előtt értünk oda a kis rezervátumba, ahol már csak néhány kései vendég volt, Ők is éppen elhagyni
készültek a helyszínt. A bejárat után egy szó szerinti futó pillantást vetettünk egy Andean Motmot-ra
és a Flame-rumped Tanager-ekre, majd követve az erdőből hallatszó nem túl kellemes vartyogó
hangokat végre megpillantottuk az első Andean Cock-of-the-Rock hímeket, amint a faágakon
hangosan kellették magukat. Sajnos a fények gyorsan fogytak, így túl jó fotókat nem tudtunk
készíteni, de a 8-10 hím madár látványa némileg kárpótolt minket. Már sötétben érkeztünk meg a
Jardin hangulatos főterén álló szállodánkba. A városka színes házaival, a főtéren álló dupla tornyos
templommal, számtalan szabadtéri kiülős étteremmel és kocsmával a régió legszebb települése volt.

Andean Cock-Of-The-Rock

Másnap különösen korán ébredtünk, mert az első fényekre már a Yellow-eared Parrot Rezervátum
bejárata előtt szerettünk volna lenni, várva a papagájok kirepülését. Éppen csak derengett még, a
közeli hegycsúcsok körül néhány Rufous-bellied Nighthawk röpködött, de a papagájok egyelőre nem
mutatkoztak. Rövidesen továbbgurultunk pár kilométerrel délebbre, ahol egy nyíltabb helyen jól át
lehetett látni a környező erdőket és az úttól nem túl messze néhány nagyobb waxpálma is állt.
Spektívvel pásztáztuk a fák csúcsait, de csak néhány Band-tailed Pigeon-t sikerült kiszúrnunk. Az
egyik pálmára kiült utunk egyetlen Black-billed Mountain Toucan-ja, amikor végre megindultak a
Yellow-eared Parrot-ok (E) is, kisebb csapatok repültek el fölöttünk táplálkozó területeik felé tartva.
Még igen korán volt, az énekesek még nem mozogtak, ezért visszatértünk a rezervátum környékére
az Alto Ventanas nevű helyre, az út legmagasabban fekvő pontjára (2900 m).

Black-billed Mountain-Toucan (T.Á.)

A környező sűrű köderdőben és hamarosan megélénkült a mozgás, nagyobb tangara csapatok
jelentek meg az utat szegélyező bozótban, élükön a domináns hegyi tangarákkal (Grass-green
Tanager, Lacrimose Mountain Tanager, Hooded Mountain Tanager, Blue-capped Tanager), majd
villámgyorsan követték őket a kisebb fajok (Rufous-crested Tanager, Flame-rumped Tanager, Greyhooded Bush Tanager, Black-capped Hemispingus, Superciliaried Hemispingus (White-browed
Hemispingus), Golden Tanager ( Western Golden Tanager). Az alsóbb szinteken Azara's Spinetail
(Elegant Spinetail), Rufous Spinetail (Columbian Rufous Spinetail), Plushcap, Orange-billed
Sparrow, Slaty Brushfinch, Sepia-brown Wren (Sharpe's Wren) mozgott.

Grass-green Tanager

A mohákkal és zúzmókkal sűrűn benőtt fatörzseken Yellow-vented Woodpecker, Streaked
Tuftedcheek, Pearled Treerunner (Northern Pearled Treerunner) mászkált, a lombkoronában
Northern Mountain Cacique, Citrine Warbler (Northern Citrine Warbler), Golden-fronted
Whitestart (Yellow-fronted Whitestart) és Blue-backed Conebill röpködött. Többször láttunk Greenand-black Fruiteater-t, Emerald Toucanet-et és a Red-crested Cotinga-k is gyakoriak voltak. Az
alsóbb szakaszokon néhány fajt csak hallottunk (Slate-crowned Antpitta, Tawny-breasted Tinamou),
meglátni nem sikerült őket. A tirranusz-légykapók is nagy számban képviselték magukat (Mountain
Elaenia (Southern Montain Elaenia), White-throated Tyrannulet, Rufous-headed Pygmy Tyrant,
Rufous-crowned Tody-Flycatcher, Cinnamon Flycatcher (Andean Cinnamon Flycatcher), Streakthroated Bush Tyrant, Yellow-bellied Chat-Tyrant). A fajorgia lassan csöndesedni kezdett, ezért
visszatértünk a rezervátum bejáratánál parkoló autónkhoz. Az indulás előtti percben nagy
szerencsénkre még egy csapat Yellow-eared Parrot (E) landolt az előttünk levő fán, így alaposabban
megnézhettük a kihalás szélére sodródott endemikus papagájfajt.

Az endemikus Yellow-eared Parrot

Folyamatosan ereszkedtünk a keskeny aszfaltozatlan úton, néha megállva, amikor mozgást láttunk.
Az egyik farmnál a kerítés mellett kolibri etetőket vettünk észre, ahol elég jól mozogtak a madarak,
néhány új kolibrifajt itt került elő a már látottakon kívül (Tourmaline Sunangel, Viridian Metaltail,
Collared Inca, Buff-tailed Coronet, Lesser Violetear (Andean Violetear), Sparkling Violetear). A
kiirtott erdők helyén levő dús füvű legelőkön általános volt, hogy csak egy-két tehén legelészett. Fájó
volt belegondolni, hogy a gazdag élővilágot fenntartó köderdőket ezek az egyhangú élőhelyek váltják
fel, néhány szomorúan legelésző szarvasmarha miatt. Hamarosan elértük Antioquia és Caldas határán
levő kis farmot, ahol Lucia néni madáretetői találhatóak. A kis ház tornácán és a közeli bokrokon csak
úgy nyüzsögtek a kolibrik és már madarak. Néhány fotós már javában kattintgatta fényképezőgépét,
amihez mi is csatlakoztunk. A kolibrik gyakran 10-20 centiméterre tőlünk táplálkoztak, csöppet sem

zavartatva magukat jelenlétünktől. Új fajként tűnt fel itt az egyik leglátványosabb kolibri: a Longtailed Sylph és a Gorgeted Woodstar de a többi faj is nagy számban röpködött körülöttünk (Lesser
Violetear (Andean Violetear), Sparkling Violetear, Tourmaline Sunangel, Speckled Hummingbird,
Viridian Metaltail, Bronzy Inca, Collared Inca, Buff-tailed Coronet). Egy angol madarásszal beszédbe
elegyedtünk, aki igazi világpolgárként több magyar madarászt is ismert. A kis ház környékén még
láttunk pár fajt (Acorn Woodpecker, Great Thrush, Masked Flowerpiercer, Lacrimose Mountain
Tanager), majd Lucia néni felajánlotta, hogy elvisz bennünket a közeli erdőben levő antpitta
etetőjéhez, amibe gondolkodás nélkül beleegyeztünk.

Acorn Woodpecker

Slaty Brushfinch

Long-tailed Sylph

Masked Flowerpiercer

Meredek emelkedőn jutottunk fel egy kis deszkákból ácsolt lesféleségbe, ahol Lucia néni hangosan
szólogatta nevükön megszelídített madarait, kezében méretes gilisztákat lóbálva. Sajnos már
délutánra járt az idő, így hiába kiabált, a két reggeli etetéshez szokott antpitta faj (Chami Antpitta (E),
Chestnut-naped Antpitta,) csak messziről szólva jelezte jelenlétét. A délután hátralevő részét
utazással töltöttük, kivételesen még világosban érkeztünk meg szállásunkra Manizalesbe. A nyüzsgő
egyetemi város központjában kaptunk szállodát, kilépve az utcára számos étterem és kocsma várt
bennünket, így tökéletes alkalom nyílt Ádám születésnapjának megünneplésére.

Persze fordítva mutatja

Rio Blaco Reserve (Manizales, Caldas)

Manizales városa a Középső-Kordillerrák nyugati lábánál fekszik 2160 méter magasan. Vízellátását a
fölé magasodó hegyekből lefolyó patakok és folyók biztosítják. A vízbázis védelmére és az egyenletes
vízellátás biztosítására duzzasztót hoztak létre a Rio Blanco hegyvidéki szakaszán. A Rio Blanco vízmű
védterülete Kolumbia egyik legjobb madarászhelye, az antpitták paradicsoma. A hely csak
engedéllyel és kísérővel látogatható. A látogató központ környékén két etetőhelyet is létrehoztak,
ahol akár hét antpitta faj is előfordulhat, ezekből 2-3 faj reálisan is látható egy alkalommal. A
legbiztosabban látható fajokon kívül (Chestnut-crowned, Brown-banded (E), Bicolored, Antpitta),
több érdekes faj is előfordul az etetők környékén (pl. Fruiteater-ek, Tapaculo-k, Masked Saltator). Az
etetések pontos menetrend szerint zajlanak, reggel 7 és 9 órakor szinte percre pontosan
megjelennek a madarak az erdőben kialakított etetőhelyeken. A Rio Blanco védett területe viszonylag
kis területen helyezkedik el, ezért egy-két nap is elég lehet, hogy a legfőbb célfajokat begyűjtsük, de a
terület fajgazdagsága miatt az itt töltött idő elég intenzív és madarászélményekben gazdag lesz. Négy
fő helyen madarásztunk a területen. A bemutató központ környékén levő etetőknél, a központ és a
hegygerincen fekvő Ranger-ház közötti meredek aszfaltúton, a Main-road-nak nevezett gerincen futó
erdei ösvényen, és a duzzasztó gátjánál levő vízmű központnál, ahol számos virágzó bokor és termést
érlelő fa volt. Egy teljes napot szántunk a terület bejárására, de ez az idő jelentősen lerövidült egy
bosszantó hajnali eltévedés miatt, így az első etetési időpontról le is késtünk. A délutáni
felhőszakadás is lefaragott legalább egy órát az amúgy is rövidre szabott időkeretünkből, így csak kb.
6 órát tudtunk ezen az elsőrangú madarászhelyen eltölteni és ezalatt 89 fajt figyeltünk meg.

A látogató központ épülete a Rio Blanco Rezervátum területén

Útinapló
A napot egy szerencsétlen eltévedéssel kezdtük, a GPS a közeli Rio Blanco Reserve helyett egy
teljesen más helyre irányított bennünket. Mire észbe kaptunk, már vagy harminc kilométerre és egy
órányi autóútra jártunk célunktól. így a nap első két óráját elbuktuk. Útközben egy hegyi folyó
hídjánál ugyan láttunk egy Torrent Tyrannulet-et és egy pár Torrent Duck-ot, de örömünk nem volt
felhőtlen annak tudatában, hogy lekéstük az antpitta etetőn az első etetés időpontját és ezzel együtt
a Chestnut-naped Antpitta-t, amit később sem sikerült látnunk. Csak 8 óra előtt sikerült elérnünk a
rezervátumot. A bemutató központban találkoztunk vezetőnkkel, akivel gyorsan autóba pattantunk
és az alig fél kilométerre levő másik etetőhelyhez siettünk. Izgatottan ültünk be a lesbe, kicsit
hihetetlennek tűnt, hogy a tőlünk 2-3 méterre levő kis tisztásra hamarosan antpitták fognak érkezni.
Vezetőnk kiszórt néhány gilisztát, füttyentett párat és mi leesett állal konstatáltuk, a tisztáson két
Chestnut-crowned Antpitta is megjelent varázsütésre. Ez a faj a leggyakoribb antpitta a kolumbiai
Andokban, többször is hallottuk már hangját, de ilyen közelről látni ezt a látványos madarat elég nagy
élménynek bizonyult. Még fel sem ocsúdtunk, amikor a hátunk mögött zajt hallottunk, hátrafordulva
egy Brown-banded Antpitta-t (E) pillantottunk meg, kéznyújtásnyira.

Az endemikus Brown-banded Antpitta

Ennél közelebb már csak a fejünk fölött ücsörgő Black and Green Fruiteater-hez kerültünk, ami
lényegében kézből evett. Az etető környékén több helyen is szóltak a tapaculo-k (Ash-colored
Tapaculo, Spillmann's Tapaculo), de megpillantani csak a Blackish Tapaculo-t sikerült. Autóval
visszagurultunk a látogató központba, aminek környékén vagy két tucatnyi kolibri zajongott az
etetőkön. A leggyakoribb közöttük a Tourmaline Sunangel volt, de több Sparkling Violetear, Bronzy
Inca, Collared Inca, Buff-tailed Coronet és egy-egy Fawn-breasted Brilliant, White-bellied Woodstar,
Andean Emerald és Sword-billed Hummingbird is feltűnt. A központtól indult egy rövid ösvény, ami
egy másik antpitta etetőhelyre vezetett. Itt sem kellett sokáig várnunk, gyorsan megjelent egy nyurga
lábú Bicolored Antpitta, amit a Rio Blanco-n kívül szintén nem könnyű megfigyelni.

Bicolored Antpitta

A látogatóközpontnál magunkhoz vettünk vizet és némi gyümölcsöt a kocsiban levő tartalékainkból,
majd gyalog nekiindultunk a 2600 méteres magasságban található Ranger-ház felé. A hegygerincig
nem túl meredek kaptatón lassan sétálgattunk. A mozgás elég gyenge volt, míg bele nem futottunk
egy vegyes madárcsapatba. A lombkoronában sebesen mozogtak, szerencsére az út egy kicsit
magasabban futott, így szinte szemmagasságban nézhettük át a csapatot. Az alsóbb szinteken Azara's
Spinetail (Elegant Spinetail) és Rufous Spinetail (Columbian Rufous Spinetail) bújkált, míg a középső
lombkorona szintben Streak-headed Antbird , Streaked Xenops, Striped Treehunter, Pearled
Treerunner (Northern Pearled Treerunner), Streaked Tuftedcheek szedegetett. Fejünk fölött
átrepült egy kis csapat Golden-plumed Parakeet. Hamarosan elértük a gerincet, ahol szinte szintben
haladt egy jól kitaposott erdei út, amin hamarosan elértük a közeli Ranger-házat, ahonnan szép
panoráma nyílt a völgyre és a közeli Manizalesre.

Kilátás Manizales városára a Rio Blanco Reserve területéről (2600m)

A Main Trail a Rio Blanco Rezervátum fő madarászösvénye

A ház környékén néhány közönségesebb faj mozgott (Brown-bellied Swallow, Lesser Goldfinch
(Black-backed Goldfinch), Hooded Siskin (Andean Hooded Siskin), Rufous-collared Sparrow, Saffron
Finch, Black-billed Thrush) de a magas fákra később berepült néhány Emerald Toucanet és Bluewinged Mountain Tanager is. Rátértünk a nemes egyszerűséggel Main Road-nak nevezett ösvényre
és itt elkezdődött a fajözön. Szinte megállás nélkül jöttek az újabb és újabb madárcsapatok, minden
pillanat számított, ha nem akartunk lemaradni a fajokról. Rögtön az út elején bejött a Blue-and-black
Tanager, a Dusky Piha, a Barred Becard és a Buff-breasted Mountain Tanager.

Andean Motmot

Az úton lassan haladva számos tirranusz-légykapót, tangarát és ökörszemet láttunk (White-tailed
Tyrannulet, , Rufous-headed Pygmy Tyrant, Streak-necked Flycatcher, Flavescent Flycatcher,
Rufous-crowned Tody-Flycatcher, Cinnamon Flycatcher, Smoke-colored Pewee, Yellow-bellied
Chat-Tyrant, Slaty-backed Chat-Tyrant, Pale-edged Flycatcher, Plushcap, Flame-rumped Tanager,
Grey-hooded Bush Tanager, Black-capped Hemispingus, Black-eared Hemispingus ( Northern Blackeared Hemispingus), Superciliaried Hemispingus, Capped Conebill, Bluish Flowerpiercer, Berylspangled Tanager, Sepia-brown Wren (Sharpe's Wren), Mountain Wren, Grey-breasted Wood
Wren). Magasan a lombkoronában tömegesen mozogtak a kis énekesek (Citrine Warbler, Russetcrowned Warbler, Three-striped Warbler, Slate-throated Whitestart, Golden-fronted Whitestart). A
kolibrik közül az út mentén csak Tourmaline Sunangel-t és Collared Inca-t láttunk, de szerencsésen
találtunk egy Purple-backed Thornbill-t is, ami azután már nem is került elő az utazás alatt. Közben
az ég beborult és lassan megeredt az eső. Az ösvény sarassá vált, sokat bukdácsoltunk a lovak által
taposott nyomokban. Mielőtt visszafordultunk láttunk két Masked Trogon-t majd a sötétedő
erdőben megszólalt egy Andean Pygmy Owl, amit sikerült látnunk is.

Masked Trogon

Visszafelé úton hallottunk Chestnut-naped Antpitta-t és a már látott fajokon kívül előkerült néhány
új is (Powerful Woodpecker, Montane Woodcreeper (Northern Montane Woodcreeper), Orangebilled Sparrow, White-naped Brushfinch).

White-throated (Choco) Daggerbill

Fáradtan értünk vissza a látogatóközpontba, ahol egy kávé után még bevetettük magunkat a sűrűbe
egy kis ösvényen, reménykedve a Masked Saltator-ban. Egy ideig keresgéltünk, nagyon messziről
hallottuk is hangjukat, de meglátni nem sikerült őket, így aztán vezetőnk tanácsára elindultunk a
főbejárat felé, ahol a duzzasztó környékén a délutáni órákban élénkül meg a madármozgás. Útközben
több helyen láttunk Andean Motmot-okat, egyikük egy kis temetői emlékmű kőkeresztjén talált
magának őrhelyet elég közel bevárva minket. Alig érkeztünk meg a vízmű épületéhez, a virágzó
bokrokon rögtön észrevettünk egy White-throated Daggerbill (Choco Daggerbill)-t és pár más kolibri
is táplálkozott az illatos virágokon (Andean Emerald, Tourmaline Sunangel, White-bellied
Woodstar). Az addigi csöpögő eső felhőszakadásba csapott át, így bemenekültünk a vízmű fedett
terasza alá, onnan próbáltunk nézelődni, kevés eredménnyel. A jó fél órás kényszerű pihenő után
lassan újra beindult a madármozgás, a közeli bokrokban néhány tangara között két Fawn-breasted
Tanager tűnt fel, majd a magas fák csúcsán gyümölcsözgető Golden-headed Quetzal-oknak
örülhettünk. a Rio Blanco Reserve-ben töltött utolsó fél órában még előkerült a duzzasztó
betongátján két White-capped Dipper és egy Torrent Tyrannulet.

Collared Inca

Hacienda El Bosque (Manizales, Caldas)
Manizalestől 18 kilométerre keletre, az 50-es főút mellett található egy nagyobb kiterjedésű farm: a
Hacienda El Bosque. A birtok 2800-3900 méteres magasan fekszik és a hagyományos mezőgazdasági
hasznosításon túl jelentős idegenforgalmi jelentőséggel is bír, saját étterme, szállásai és madárfotós
lesei vannak. A farmon a dús füvű legelőkön kívül a patakvölgyekben nagyobb köderdő foltok, míg a
legmagasabb régiókban paramo növényzet jellemzi a területet. A birtok gazdasági épületei az
alacsonyabban fekvő részeken vannak, míg a szállások, az étterem és a lesek 3200 méter magasan
találhatóak. A 2-3 személyes fából készült faházak kivételesen látványos helyre épültek, egy füves
magaslatra, ahonnan lélegzetelállító kilátás nyílik a hegyi erdőkre és az 5000 méter fölé magasodó
Ruiz-vulkán hófödte csúcsára. A kis házak oldalfalán hatalmas üvegablakok vannak, így teljes
panoráma nyílik a szobából, amit akár az ágyban fekve, vagy a hálótérben levő fürdőkádból
csodálhatunk. A szállás extráit csak a madáretetők múlják felül: alig 500 méteres körön belül 4-5
fotós lest is kialakítottak, amikre a hegyi kolibriken kívül rendszeresen járnak a hely madársztárjai: a
Grey-breasted Mountain Toucan, a Rufous Antpitta endemikus saturata alfaja (Equatorial Antpitta),
és a máshol nagyon nehezen látható Crescent-faced Antpitta. A fő célfajokon kívül egyéb
magashegyi fajok is látogatják az etetőket, így ha az időjárás kegyes hozzánk, egész közeli fotókat
készíthetünk róluk. Egy éjszakát és egy délelőttöt töltöttünk el a farmon, ahol 38 fajt figyeltünk meg.

A Hacienda El Bosque szállásai 3200 méter magasan.
Útinapló

Fogvacogva ébredtünk, hajnalra 2 C-ra hűlt a kinti hőmérséklet, a kis elektromos kandalló nem igazán
tudta melegen tartani a helyiséget és nem segített a tetőn levő lyuk sem, ahonnan egész este
csepegett a víz. Aznapi vezetőnkkel való gyors ismerkedés után az első etető felé vettük az irányt. Az
enyhe emelkedő sem esett túl jól 3200 méter magasságban, enyhén zihálva értünk be a közeli
erdőfoltban kialakított lesbe, ahol kísérőnk kiszórt néhány gilisztát és szólongatni kezdte itteni
célfajunkat az Rufous (Equatorial) Antpitta-t. Sokáig nem kellett rá várnunk, hirtelen megjelent,
összekapkodta a kidobált gilisztákat, majd 2-3 perc múlva tovább is állt. Maradtunk még egy fél órát
ezen a helyen, mert elég jó kolibri mozgás indult be a környező fára akasztott etetők környékén
(Sparkling Violetear, Tourmaline Sunangel, Shining Sunbeam, Collared Inca, Buff-winged
Starfrontlet, Mountain Velvetbreast, Green-fronted Lancebill, Sword-billed Hummingbird). A
sűrűben a gyökerek között megszólalt egy Blackish Tapaculo, amit hamarosan sikerült is meglátnunk.

Két Slaty Brushfinch is megjelent, amik olyan szelídek voltak, hogy kézből ettek. Az erdő szélén
kísérőnk egy nagy fürt szőlőt akasztott fel egy kis fára, mi pedig pár méter távolságra álldogáltunk,
várva a hegyi tangarákat. Nemsokára meg is érkezett néhány Hooded és Lacrimose MountainTanager, a környező fákról röpködtek a gyümölcsre, el-el csenve egy szemet a fürtből. Az erdőszéli
fák lombkoronájában közben Black-crested Warbler, Russet-crowned Warbler, Golden-fronted
Whitestart mozgott.

Equatorial Antpitta

Buff-winged Starfrontlet

Shining Sunbeam

Leereszkedtünk az alsó etetőhöz, ahol az út egyik legjobban várt madárfaját vártuk: a Crescent-faced
Antpitta-t. Itt már helyi fotósok is csatlakoztak hozzánk. Pár perc feszült várakozás után a sűrűből
hirtelen kiröppent madarunk és kiült kedvenc mohás facsonkja tetejére, tőlünk 2-3 méter távolságra.
Néhány percig itt is maradt, csak pillanatokra röppent le összeszedni a gilisztákat, így tökéletes
fotóalanynak bizonyult. Egész Kolumbiában nagyon nehezen lehet látni és fotózni a fajt, így
határtalan örömmel töltött el bennünket, hogy a faj itt ilyen könnyen meglett. A les mellett
kialakított kis pihenőben ezalatt kicsomagolták összekészített reggelinket, amit ezúttal tea és kávé
helyett egy jó hideg sörrel öblítettük le, megünnepelve utunk talán legjobb faját. Evés közben
összebarátkoztunk néhány Tourmaline Sunangel-el, és Black Flowerpiercer-el, akikkel megosztottuk
asztalunkat. A környező etetőkön ádáz harcot vívtak a kolibrik, 6-8 Shining Sunbeam terrorizált
néhány Sunangel-t.

Crescent-faced Antpitta

White-throated Quail-Dove

Andean Guan

Barred Fruiteater

Reggeli után átsétáltunk a következő etetőhöz,
ahol a Grey-breasted Mountain-Toucan-t vártuk. Ez
egy kicsit olyan volt, mintha egy kabaré előadásra
ültünk volna be. Miután jól elhelyezkedtünk,
kísérőnk berendezte a színpadot. Mohás
keresztágakat szegelt, zuzmós kérgeket
rendezgetett, majd komolyan megkérdezte, hogy
piros vagy zöld broméliát kérünk a beülő ágra.
Miután a helyi fotós pirosat kért, az addig ott levő
zöldet kidobta és egy pirosat szögelt fel helyette,
ám az néha le-le esett, így aztán mégiscsak a zöld
lett a befutó. Miután a színpad elkészült, hangos
„Tuki-Tuki” kiáltásokkal csalogatta a tukánt, aki
azonban valahogy nem akart fellépni a revüben. Az
előadás kezdett vállalhatatlanul kínossá válni, de
szerencsére közben megjelent néhány más
madárfaj az etetőn (Andean Guan, Sickle-winged
Guan, White-throated Quail-Dove, Slaty
Brushfinch), így ezeket legalább sikerült jól látni és
fotózni. Mivel Tuki nem került elő, egy idő után
csaptunk egy kört a környező bokrosokban, ahol sikerült végre jól látnunk a Barred Fruiteater-t és
pár más madarat is (Tyrannine Woodcreeper, Streaked Tuftedcheek, Pearled Treerunner (Northern
Pearled Treerunner), White-banded Tyrannulet, Cinnamon Flycatcher). Ebédig kísérőnk még
kitartóan próbálkozott a tukánnal, de aztán feladta, mi pedig erősen reméltük, hogy ezt a fajt
természetes élőhelyén láthatjuk majd következő úti célunknál. Ebéd után szakadó esőben indultunk
útnak a Nevado Del Ruiz felé, hogy meglátogassuk utazásunk legmagasabban fekvő (4100 méter
fölötti) madarászhelyszínét.

Nevado Del Ruiz (Los Nevados, Caldas)
A Középső-Kordillerrák legmagasabb régióiban ma is aktív vulkánok sora emelkedik. A Ruiz-vulkán a
Ruiz-Tolima vulkanikus masszívum része, amely öt hófödte rétegvulkánt foglal magában. A Ruiz 5321
méter magas tömbje meghatározó látvány, bármerről is közelíti meg az ember a régiót. A hatalmas
vulkán méretére jellemző, hogy nyugat-keleti kiterjedése eléri a 65 kilométert. A hegy tetején levő
hósapkából indulnak a Ruiz gleccserei, amelyek olvadékvizei nyugaton a Cauca-folyót, keleten a
Magdaléna-folyót táplálják. A Ruiz vulkán napjainkban is működik, legutóbb 2020-ban volt aktív. A
vulkánhoz kötődik a XX.-ik század második legpusztítóbb kitörése, 1985-ben egy különösen erős
erupció során a kürtőből kiáramló forró gázok és a láva megolvasztotta a hósapka egy részét és
pusztító sárlavinák indultak meg a nyugati irányba fekvő völgyekben. A laharok teljesen elpusztították
Armeno városát, ahol 25 ezer ember vesztette életét. A piroklaszt árak és a laharok által
veszélyeztetett körzetben több mint fél millió ember él manapság is. A vulkán fontos része az 1973ban létrehozott Los Nevados Natural Park-nak, melyet a régió geológiai, botanikai és zoológiai
értékeinek, valamint a speciális magashegyi élőhelyek védelmére hoztak létre. A hatalmas
kiterjedésű (508 km2) nemzeti park területén több látványos vulkán, lávamező, gleccser, számos
hegyi folyó és patak található, növényzetét elsősorban a paramo jellemző, de az alacsonyabban fekvő
részeken foltokban elfin-erdő és köderdő is előfordul.

A Ruiz vulkán kalderája megkövült lávafolyással (4000m)

A Nemzeti Park területén 14 szűk elterjedésű endemikus madárfaj található, ezek közül néhányat
csak a Ruiz vulkán környezetében lehet látni. A terület célfajai a 4000 méter fölötti paramo
növényzetéhez kötődő Buffy Helmetcrest (E), a Tawny Antpitta (Western Tawny Antpitta), az

Andean Condor valamint az alacsonyabb részeken élőforduló Rufous-fronted Parakeet (E) és a olyan
erdei fajok, mint a Golden-breasted és Black-thighed Puffleg (NE), Rainbow-bearded Thornbill,
Mountain Avocetbill és a Grey-breasted Mountain-Toucan. A Nevado del Ruiz madárfajainak
megfigyeléséhez két hegyi úton, valamint a Termales del Ruiz nevű szálloda kertjében érdemes
közülnézni. Az egyik út a Manizales-Bogota főútról indul 3450m-ről, kisebb tavak és legelők között
4000m-ig kapaszkodik fel a régi kaldera peremére, majd hegyi legelők és köderdő foltok között
ereszkedik le a szállodáig (3200m). A másik, paramon keresztülvágó út a kaldera peremétől vezet fel
a Nemzeti Park bejáratához 4100 méter magasságba. A szálloda kertjében nemcsak a madáretetők,
hanem vulkáni utóműködés által fűtött források vizét összegyűjtő medencék is élvezeti értékűek a
megfáradt, hegyi betegségtől meggyötört madarászok számára. A Nevado del Ruiz-on egy délutánt,
egy estét és a másnap délelőttjét töltöttünk el, ezalatt 31 fajt láttunk.

Paramo „virágoskert” (4100m)

Útinapló
Szakadó esőben és mindent beborító ködben tértünk rá a Ruiz-vulkán kalderájához vezető hegyi útra.
Ádám eléggé vacakul érezte magát, úgy látszik a bőséges sertéshúsos ebéd és a 3500 méter fölötti
magasság nem bizonyult szerencsés kombinációnak. Egy pár percre megálltunk az út mentén fekvő
kis hegyi tó partján ahonnan Andean Lapwinget szerettünk volna látni, de a szakadó esőben és a
gomolygó ködben csak egy Andean Duck-ot sikerült felfedeznünk a tavon. Közben Ádám egyre
rosszabbul lett, így elhatároztuk, hogy mielőbb átkelünk a 4000 méteren levő hágón és gyorsan
leereszkedünk aznapi szállásunkig a Hotel Termales del Ruiz-ig, hátha javul az állapota. Útközben a
hotelig a gyalázatos időben csak közönségesebb fajokat láttunk (Eared Dove, Southern Lapwing,
Bare-faced Ibis, Black Vulture, Great Thrush, Brown-bellied Swallow, Rufous-collared Sparrow).
Miután a nyelvi nehézségek miatt nagy nehezen sikerült bejelentkeztünk a hotelbe, az eső is elállt.

A Hotel Termales del Ruiz kertje

Sötétedésig még maradt néhány óra, így rávettük Angelt, hogy vigyen vissza bennünket a nemzeti
Park bejáratához, hogy felmérjük a terepet a másnapi madarászathoz. Közben Ádám is jobban lett, de
erre az útra még nem vállalkozott. Lényegében végig felhőben autókáztunk fel a bejáratig, az út
közvetlen szomszédságában levő növényzeten kívül semmit sem lehetett látni. A bejárat környékén,
4100 méteren semmilyen mozgás nem volt, viszont megcsodáltuk egymás valószínűtlenül vörös fejét,
ami a magasság miatti vérbőség miatt alakult ki. A vörös fej mellé enyhe fejfájás is társult, ami olyan
volt, mintha egy abronccsal szorították volna a fejünket, de ezektől az enyhe tünetektől eltekintve
egészen jól bírtuk a magasságot. Sétáltunk néhány száz métert lefelé, közben már néhány madár is
megugrott (Brown-backed Chat-Tyrant, Viridian Metaltail). Végül szerencsénkre egy pár Paramo
Tapaculo is kiszállt elénk az útra majd egymásnak esve verekedni kezdtek a porban. Mire
visszatértünk a szállodába, Ádám már sört iszogatott, ami biztos jele volt annak, hogy szervezete
végleg diadalt aratott a magashegyi betegségen. Mi is csatlakoztunk hozzá, közben megcsodáltuk a
szálloda kertjét, amiben teraszok lettek kialakítva gondozott parkkal és gőzölgő termálvizes
medencékkel. A teraszról a felszakadozó felhők között elképesztő kilátás nyílt nyugatra, a Caucavölgyére és Manizales városára. A hotel egy kisebb folyó mély szurdoka mellé épült, oda, ahol az
ásványoktól dús, enyhén savas termálvíz források formájában a felszínre tör. A hotel fölé magasodó
hegyoldaldalt sűrű erdő borítja. Alig ittuk meg harmadik sörünket, amikor a közben elkóborolt Szilárd
küldött egy fotót, amin a kezében tartott sörös dobozon egy Rainbow-bearded Thornbill ücsörgött.
Pár perc múlva a csapat maradék tagjai is boldogan próbálgatták etetni kézben tartott kis cukros
vizes etetőkből egyik legjobban várt kolibrinket. Találékonyságban azonban nem tudtuk felülmúlni
azt a diszkós leányt, aki a szájába vette a kis virágot formáló etetőt és úgy fotóztatta magát
barátjával, hogy egy Rainbow-bearded Thornbill lógott ki a szájából. A sötétedés előtti fél órában az
etetőkön más fajok is jól mozogtak (Black-thighed Puffleg (NE), Golden-breasted Puffleg, Shining

Sunbeam, Buff-winged Starfrontlet, Great Sapphirewing, Masked Flowerpiercer, Black
Flowerpiercer) és a gyümölcsökre is rájárt még pár White-naped Brushfinch, Scarlet-bellied
Mountain Tanager és Lacrimose Mountain Tanager. Vacsora után felöltöttünk fürdőköpenyeinket,
(Ádám sajnos csak gyermekméretűt kapott) és bevonultunk a forró vizes kinti medencébe lazulgatni.
Másnap korán keltünk, hogy időben megérkezzünk a Nemzeti Park bejáratához. A bejárat mellett
indul egy kis kiépített ösvény, ami egy közeli kis rádiótoronyhoz vezet. Egy helyi úriember rögtön látta
rajtunk, hogy madarászok vagyunk ezért önkéntes vezetőnek szegődött. Kézzel-lábbal magyarázta,
hogy hol láthatóak a madarak. Először bosszantott bennünket jelenléte, de bosszúságunk hamar
elpárolgott, amikor megláttuk első Buffy Helmetcrest (E) –et. Szépen kiült elénk egy bokor tetejére
és énekelgetett. Vezetőnk jelezte, hogy óvatosan haladjunk tovább az ösvényen. Most már
megfogadtuk tanácsát és nem is csalódtunk, mert az útra kiugrott elénk két ázott tollú Tawny
Antpitta. A két madár meglehetősen bizalmas volt, hosszan sétálgattak előttünk pár méterre az
ösvényen, míg végül eltűntek a sűrű bokrosban. Önjelölt vezetőnk együtt örült velünk és csak egy pár
magyar fémpénzt kért gyűjteményébe szolgálataiért cserébe. Közben felszállt a köd és kitisztult az ég.

Az endemikus Buffy Helmetcrest

Először tárult fel előttünk a Ruiz hófödte csúcsa és a környező kisebb-nagyobb sziklákkal tarkított
paramo. Óriási térségeket lehetett átlátni az eső utáni tiszta levegőben. Az ősi kaldera romjaiban
egykori megkövesedett lávafolyamok szabdalták a tájat, vízeséseket és hegyi patakokat láttunk
mindenfelé. A paramo bokrosai és tömött párnaszerű növényzete egészen a kaldera pereméig
húzódott. Az út mentén kipreparálódott vulkáni hamu rétegsorok bukkantak elő. Lassan sétáltunk
lefelé az úton, közben még legalább háromszor láttunk Buffy Helmetcrest (E)-et és más magashegyi
fajok is előkerültek (Stout-billed Cinclodes, Andean Tit-Spinetail).

Rainbow-bearded Thornbill

(Western) Tawny Antpitta

Több helyen is hallottuk a Paramo Tapaculo hangját. Éppen egy Brown-backed Chat-Tyrant-ot
fotóztunk, amikor a ködből előbukkant egy Andean Condor, tett néhány kört majd felgyorsulva
elsiklott egy rohamosan közeledő sötét esőfelhő elől. Néhányszor még megálltunk a hotelbe
visszafelé tartó úton, így sikerült meglátnunk a másik helyi endemikus faj, a Rufous-fronted Parakeet
(E) néhány egyedét és egy kerítésoszlopon üldögélő Black-chested Buzzard-Eagle-t. A hotel előtti
bokrosokban néhány White-banded Tyrannulet és Red-crested Cotinga mozgott és egy Rainbowbearded Thornbill-t is láttunk még. A hotelben ebéd előtt kimentünk az etetőkhöz, de új faj már nem
akadt. Ebéd után leereszkedtünk a Nevado del Ruiz-ról és nagy reményekkel útra keltünk a
Montezuma Road felé.

Stout-billed Cinclodes

Motezuma Road (Pueblo Rico, Risalda)

A Nyugati-Andok és egyben Kolumbia egyik top madarászhelye a Montezuma Road. A hatalmas
Tatama Nemzeti Park keleti szögletében található, aminek erdő borítottsága még manapság is
kiemelkedő az Andokban. Az út Pueblo Rico várostól 17 kilométerre kezdődik Montebello település
közelében és 13 km hosszan kapaszkodik fel 1200 méterről 2600 méteres magasságba. Az 1400
méternyi szintkülönbség, a változatos domborzati viszonyok és a nyugatra futó völgyeken
akadálytalanul feljutó Choco madárfajoknak köszönhetően elképesztően gazdag a régió madárvilága.
Csak ezen az úton több mint 480 madárfajt figyeltek meg, amiből 11 endemikus és 35 közel
endemikus. Az út tágabb környezetében 560 orchidea, 700 nappali lepke,108 hüllő, 110 emlős fajt
tartanak nyílván. Három ökorégió is keveredik itt, (Cauca valley Mountain Forests, Northwestern
Andean Mountain Forests, Chocho-Daurian Moist Forests) számos szűk elterjedésű és endemikus
madárfaj könnyen megfigyelhető akár két-három napos túra alatt. A Csendes-Óceán felől érkező
nedves levegő a meredek hegyek hatására magasba emelkedve extrém csapadékos időjárást okoz, az
epifita broméliák, mohák, zuzmók szinte teljesen ellepik a fákat, rengeteg az orchidea. Az
aljnövényzet áthatolhatatlan, óriási levelű lágyszárúak és sűrűn növő bambusz nehezíti a madarászok
dolgát.

A Mountezuma Rainforest Ecolodge

A Motezuma Road alapbázisa a Montezuma Rainforest Ecolodge (1350m tfsz) egy kitűnően kiépített
szállás étteremmel, madáretetőkkel. A Lodge biztosít guidokat is, akikről elmondható, hogy jó a
fajismeretük, tudják előfordulási helyeket és a hangokat is elég jól felismerik. Az út katonai ellenőrzés

alatt áll, a hegy tetején egy támaszpont található, ezért csak előzetes bejelentkezéssel és kísérővel
lehetséges a belépés. A madarászok stratégiája általában az, hogy egy adott nap vagy csak a felső
vagy csak az alsó régiókban mozognak. A felső régióban kezdők még sötétben indulnak fel
terepjárókkal, hosszú zötykölődés után pont az első fényeknél lehet madarászni a katonai bázis
mellett álló kilátóból. Az út köves-saras, a nedves évszakban átmenetileg járhatatlanná válhat és
jellemző a fölcsuszamlás is. Az út javarészt sűrű erdőben vezet, kissé olyan mintha egy zöld alagútban
mozognánk, néha azonban a bozót megnyílik és ilyenkor lélegzetelállító távlatokat lehet belátni:
mindenhol 3000 méter fölötti, sűrű esőerdővel borított hegyvonulatok húzódnak, hatalmas
vízesésekkel és a völgyekben megülő felhővel, párával. Két teljes és egy fél napot töltöttünk ezen a
területen, bár az időjárás nem volt túl kegyes hozzánk (szinte végig esett, vagy szemetelt az eső és
folyamatosan csöpögött a fákról a víz.), így is 159 fajt sikerült észlelnünk. Köztük több fontos
endemikust és több mint 20 kolibri fajt is.

Kilátás a Tatama-hegységre a Mountezuma Road felső régiójából

Útinapló
Első nap mi is a felső régióval kezdtünk. A szervezés kitűnően működött, hajnali 5-kor indultunk, az
éjszakai eső nyomán az út egy hegyi patakká változott, de a terepjárók könnyen megbirkóztak vele.
Az autókaraván egyszer megtorpant egy vastagabb kidőlt fa miatt, de kísérőink pár perc alatt
feldarabolták machetéikkel. Másfél óra zötykölődés után felértünk a csúcsra. A hajnali derengésben
elfogyasztottuk a reggelinket, kávézgattunk, közben a kolibri etetőre megérkeztek az első madarak
(Empress Brilliant (NE), Green-crowned Brilliant, Violet-tailed Sylph, Tyrian Metaltail). A környező
bokrokban gyorsan meglettek az endemikus célfajaink (Chestnut-bellied Flowerpiercier (E), Dusky
Hemispingus (E)). Nézelődés közben végig vigyáznunk kellet, hogy a katonai bázis felé ne

távcsövezzük, fotózzunk. Közben teljesen kivilágosodott, így vezetőnkkel lassan elindultunk lefelé. A
terepjáró tisztes távolból követett bennünket, kínosan ügyelve rá, hogy a kanyarok takarásában
maradjon és ne zavarjon a motorhang. Az utat végig különböző broméliák, szebbnél-szebb orchideák
kísérték és a nyugat felé pompás kilátás nyílt a Tatama Nemzeti Park erdős hegyvonulataira.

Az endemikus Chestnut-bellied Flowerpiercier

Lefelé haladva a növényzet egyre sűrűsödött, az egyik bambuszos bozótban sikerült fotóznunk a szűk
elterjedésű endemikus Muncique Wood-wren-t (E). Az alsóbb régiók felé haladva feltűntek a vegyes
madárcsapatok, eszeveszett gyorsasággal kapkodtuk a távcsöveinket, hogy le ne maradjunk a
fajokról.

Az endemikus Muncique Wood-wren

A csapatokban domináltak a tangarák (érdekesebbek: Black-chinned és Lacrimose Mountaintanager, Purplish-mantled, Gray and Gold (NE), Glistering-green Tanager). A lombkorona középső
szintjén számtalan ovenbird mozgott, harkályok kopácsoltak (Northern Wedge-billed Woodcreeper,
Buff-fronted Foliage-gleaner, Pacific Tuftedcheek, Spotted Barbtail, Northern Pearled Treerunner,
Smoky-brown és Yellow-vented Woodpecker). Az alsó szinteken 4 tapaculo fajt is láttunk-hallottunk
(Tatama, Choco, Narino Spillmann’s Tapaculo) és sikerült jól látnunk a Yellow-breasted Antpittát is.

Az endemikus Gold-ringed Tanager

Az endemikus Velvet-purple Coronet

Ahogy ereszkedtünk lefelé folyamatosan változott a fajösszetétel: többször láttunk a máshol ritka
Black Solitair-t, megtaláltunk egy népes Club-winged Manakin leket több hím madárral, de a
Golden-winged Manakin-nak csak egy tojó egyedét láttuk. A kolibri etetőkön tömegesen
jelentkeztek a hegyi fajok: Violet-tailed Sylph, Collared Inca, Brown Inca, Empress Brilliant, Velvetpurple Coronet (E), Tourmaline Sunangel. Az egyik pihenőben megebédeltünk (egy motoros hozta
fel nekünk az ételt). Közben egész jó volt a mozgás, rövid idő alatt láttunk: Barred és Orangebreasted Fruiteater-t (NE) mindkét quezal-t (Golden-headed és Crested Quetzal) és a terület két
szupersztár tangaráját, a Golden-ringed Tanager-t (E), és a Black and gold Tanager-t (E). Ezen a
napon tíz órás fárasztó madarászat után kb. 1900 méteres magasságig jutottunk le. Másnap a 2000
méter magasan levő „Las Cajones” toronytól folytattuk utunkat az alsóbb részek felé. Több helyen
friss földcsuszamlások mellett haladtunk el. Ezek a kőfolyások teljesen legyalulják a növényzetet így
egy kicsit nyíltabb helyeken nézelődhettünk. Egy ilyen nyiladékban találtunk meg az endemikus
Yellow-collared chlorophonia-t (E) és a gyakoribb, de színpompásabb Chestnut-breasted
Chlorophonia-t és két oropendola fajt is (Chestnut-headed és Russet-backed Oropendola). A
tangarák is jól mentek, még láttunk pár Gold-ringed Tanager-t (E), de később már a kisebb testű
tangarák domináltak, a leggyakoribb közöttük a Berryl-spangled Tanager volt.

Buff-tailed Coronet

Időközben az eső is eleredt, először csak csöndesen szemetelt, majd később komolyan zuhogott. Hol
a fedett pihenőkben találtunk menedéket, hol a terepjáróba ültünk be egy órácskára szárítkozni,
aztán később már csak megadóan áztattuk magunkat a szakadó esőben. Két célfajunkat is csak
hallani sikerült ilyen körülmények között, a Beautiful Jay (E) és egy Toucan Barbet csapat közvetlen a
közelünkben zajongott, de meglátni nem sikerült őket. A nehéz körülmények ellenére hősiesen
próbálkoztunk, ennek eredményeképpen láttunk pár érdekesebb fajt (Emerald Toucanet, Redheaded Barbet), de fotózni, nagy bánatunkra, szinte lehetetlen volt őket. Mivel az eső nem
csendesedett egy szakaszt autóval tettünk meg, hogy még láthassuk a Rio Claro folyó közelében
látható ritka Olive Finch-et és a Crested Ant-tanagert (E). A késő délutánt a Lodge környékén
töltöttük, ahol az etetők környékén fedett helyről begyűjtöttünk néhány érdekesebb fajt: Andean

Motmot, Silver-troated Tanager, Black-winged Saltator, Choco Brushfinch, Torrent Tyrannulet,
Red-headed Barbet, Rufous-gaped Hillstar, Green Thorntail, Greenish Puffleg, Purple-bibbed
Whitetip, Purple-throated Woodstar, Andean Emerald, Steely-vented Hummingbird, Greenbreasted Woodnymph.

(Andean) Cinnamon Flycatcher

Harmadik napunk hajnalán a szakadó eső megakadályozta korai indulásunk. Új vezetők tanácsára
(egy amerikai srác, aki gyakornoki idejét töltötte itt) gyalog indultunk el a szűnni nem akaró esőben.
Az első két órában elég gyenge volt a mozgás, de elérve a Rio Claro folyót az eső csöndesedni
kezdett, majd teljesen el is állt. A madármozgás rögtön megélénkült. A folyó hídja előtt felröppent
egy Andean Cock-of-the-Rock, majd sorra jöttek a lombkoronában sebesen mozgó fajok: Choco
Warbler, Ornate Flycatcher, Handsome Flycatcher, Marble-faced Bristle-Tyrrant, Black-billed
Peppershrike, Rufous-naped Greenlet, Purple-throated Fruitcrow. Vezetőnk hangismerete sokat
segített a fajok azonosításában. Egy nyíltabb helyre érve átrepült egy Barred Hawk, majd egy
hegyormon álló hatalmas fán kiszúrtunk egy Ornate Hawk-eagle-t Bár katonahangya seregeket nem
találtunk, a talaj közelében jól mozogtak az antbird-ök: Slaty és Rufous-rumped Antwren, Bicolored
és Plain Antvireo, Uniform Antshrike, Streak-headed és az endemikus Parker's Antbird (E). A Lodge
közelébe érve egész közelről meghallottuk a Lanceolated Monklet hangját, majd Ádámnak sikerült
kiszúrnia magasan a lombkoronában magát a madarat is. Ez meglehetősen feldobta a hangulatot,
ugyanis ezt a fajt extrém nehezen lehet meglátni. Innen már erőltetett menetben haladtunk a
szállásunkra, hogy időben el tudjunk indulni, következő úticélunkhoz. Szinte futás közben azért még
láttunk két Moustached Puffbird-öt, ami tökéletes lezárása volt a Montezuma Road-on töltött két és
fél napunknak.

Orchideák a Montezuma Road mentén

Kilátás a Mountezuma Road középső szakaszáról

Pueblo Rico-ban feltöltöttük vészesen megfogyatkozott rum-sör-víz tartalékainkat, gyorsan
megebédeltünk, majd Pereira felé vettük az irányt, útközben bepótolva az előző napokban elmaradt
alvásokat.

