Otun Quimbaya (Pereira, Risaralda)

Az Andok középső vonulatának nyugati szélén fekszik Pereira városa. A várostól délkeletre vezet egy
kellemes, jól járható aszfaltút követve az Otun-folyó felső folyását. A hegylábi erdők védelmére
hozták létre az Otun Quimbaya Nemzeti Parkot, amely a 1750-2276 méteres magassági zónában
helyezkedik el. A területen 480 madárfajt figyeltek meg, a madarászok legfőképpen az endemikus
Cauca Guan, a Red-ruffed Fruitcrow és a Hooded Antpitta miatt fordulnak meg itt. Ezeket a fajokat
az egész Andokban itt a legkönnyebb megfigyelni. Otun Quimbaya térségében kétszer fél napot
madarászva 64 fajt észleltünk, hozva a kötelező célfajokat.

Az Otun-folyó az El Cedral Road mellett

Útinapló
Késő délután értük el Pereirát, majd némi városi bolyongás után kijutottunk az Otun-folyó mellett
kanyargó útra. Az El Cedral (El Cedral Road) felé vezető úton La Florida települést elhagyva, a
Nemzeti Park bemutató központja előtt 8 km-re kezdődnek a jobb madarászhelyek. Több helyen rá
lehet nézni a zúgókkal teli sebesen rohanó folyóra, ahol rendszeres a Torrent Duck, de nekünk csak
egy Amazon Kingfisher-t és White-capped Dipper-t sikerült látnunk az egyik folyón átvezető hídról.
Az út hamarosan elhagyta a lakott településeket és bevezetett a természetes hegylábi erdőbe. A
látogató központ előtt két kilométerre már hatalmas, zuzmóval és mohával borított fák között
haladtunk, az út két oldalán sűrű aljnövényzettel. Ezen a helyen láttuk meg az első Red-ruffed
Fruitrow-t, majd az elkövetkező két kilométer során láttunk még néhány példányt, valamint egy
Collared Trogon-t, néhány Andean Motmot-ot és egy Andean-Cock-Of-the-Rock-ot. Mivel már elég
későre járt, nem álltunk meg a látogatóközpontnál, hanem egyenesen az El Cedral előtt pár száz

méterre található antpittás helyre siettünk. Egész pontosan nem ismertük a hotspotot, ezért az út
mellett lassan haladva nézelődtünk-füleltünk. Az autóból már útközben is több helyen hallottuk a
Moustached Antpitta hangját, de gyaloglás közben egyszer csak egész közelről megszólalt
mellettünk. Egy kisebb vízfolyást követve bementünk az erdőbe és nagy szerencsénkre sikerült is
meglátnunk a madarat, rövid időre szépen ki is ült egy vízszintesen álló ágra. A nap már szinte
teljesen lement, amikor megszólalt másik célfajunk: a Hooded Antpitta. Az útról próbáltuk meglátni a
sűrűben, de a gyengülő fények már nem engedték, hogy meglássuk. Kénytelenek voltunk visszatérni
szállásunkra La Floridába és másnap hajnalra halasztani az antpitta keresést. Az úton visszafelé 4-5
revírben szóltak a Moustached Antpitta-k.

A híres kolumbiai chiva az El Cedral Roadon

Másnap még sötétben indultunk útnak nagy reményekkel, oda ahol előző nap este hagytuk
madarunkat. Az éjszakai eső miatt sárosabb volt az út, így kicsit lassabban tudtunk haladni, mint
ahogy terveztük. Ott, ahol az aszfaltút átváltott saras-köves földúttá kisétált elénk egy Grey-cowled
Wood Rail. Már teljesen kivilágosodott, mire a helyszínre értünk. Újból találkoztunk azzal a kis
madarász csapattal, akikkel a Ruiz-vulkánon már összefutottunk. Ők már menni készülődtek, miután
elég rosszul, de látták a madarat. Fél óra feszült várakozás után végre nekünk is megszólalt a Hooded
Antpitta és sikerült is mindhármunknak jól látnunk. Közben azért néhány rovart és pókot
összegyűjtöttünk a hajunkban, nyakunkban a sűrűben csörtetés közben. Az antpitta keresgélés során
járulékos nyereségként könyvelhettünk el egy csapatnyi Cauca Guan-t (E) is, akik a magas fákon
zajongtak.

Hooded Antpitta

Vidáman tértünk vissza az autónkhoz, ahol már Angel várt a szállásról hozott reggelinkkel, amit
elégedetten fogyasztottunk el, dicsekedve sofőrünknek a rosszabbnál-rosszabb fotóinkkal. Közben
megcsodáltuk a híres kolumbiai tömegközlekedési eszközt, a színes festményekkel díszített buszt, a
Chivát. Utunk során már láttunk párat a városokban, de itt az egy nyomtávos sáros esőerdei úton
zötykölődve, elég autentikus élmény volt.

Az endemikus Cauca Guan az Otun Quimbaya N.P. bemutató központjában

Visszafelé vettük az irányt és bár szorított az idő, elhatároztuk, hogy csapunk egy kört a Nemzeti Park
bemutató központjából induló traileken. Miután bejelentkeztünk, csatlakozott hozzánk egy vezető,
aki körbe vitt bennünket a központhoz közeli ösvényeken. A bejárat előtti területen rövid idő alatt
sikerült látni néhány érdekesebb fajt (Golden-plumed Parakeet, Greyish Piculet, Cauca Guan (E),
Sharp-shinned Hawk, Black-winged Saltator, Black-eared és Supercilliated Hemispingus), majd

bevetettük magunkat a sűrű erdőben kanyargó trailek egyikére. Itt elég gyenge volt a mozgás, ennek
ellenére igen közelről hallottunk egy csapat Chestnut Wood-quail-t, és két helyen is Stille’s Tapaculot. Az erdő mélyén egy vízátfolyásnál ismét láthattuk az Kolumbiai Andok-ban bennszülött Crested
Ant-Tanager-t (E), és egy White-booted Racket-tail-t. Visszaérve a látogatóközponthoz megélénkült
a mozgás, több Cauca Guan (E), tangara, pinty, fecske és egy Roadside-hawk mozgott a területen.
Volt még egy fél óránk a tervezett indulásig, így csaptunk még egy gyors kört egy másik ösvényen. Itt
láttunk Plain Antvireo-t, Bar-crested Antshrike-ot, Tropical Pewee-t, Orange-billed NightingaleThrush-t. Visszatértünk a szállásunkra és áldoztunk az ebéd-sör-rum szentháromságnak, majd
elindultunk hat órás fárasztó autóutunkra a Cauca-folyó völgyében délre futó úton Cali felé.

White-capped Dipper

Útközben zömében mezőgazdasági területeken haladtunk, az eredeti Cauca-folyóvölgyi száraz
erdőknek nyomát sem lehet már látni. Útközben közönségesebb fajokat láttunk (Yellow-headed
Caracara, Shiny és Giant Cowbird, Turkey Vulture, Black Vulture, Bar-face Ibis, Western Cattle Ibis,
Great Egret). A cukornád ültetvények vizesebb foltjaiban feltűnt egy-egy csapat partimadár, de
menet közben az autóból csak néhányat sikerült felismernünk (Southern Lapwing, Chestnut-backed
Jacana, és Black-winged Stilt). Buga város környékén egy nagy dugóba keveredtünk, pont ott, ahol
egy vizes élőhelyen vágott át az út (Laguna de Sonso), mivel később terveztünk itt madarászni, nem is
álltunk meg, de azért néhány vízhez kötődő fajt sikerült látnunk a dugóban araszolás közben (Cocoi
Heron, Fulvous Whistling Duck, Anhinga, Neotropic Cormorant). Az út hamarosan felkanyarodott a
Nyugati-Andok magasabb régióiba, a kifogástalan minőségű kétsávos úton (New Buenaventura Road)
Cali-t kikerülve, gyorsan haladtunk az Anchicaya-völgy felső régiójában található madarászhelyünk
felé. Útközben rengeteg letarolt magashegyi élőhelyet láttunk, a civilizációk nem kímélték a NyugatiAndok ezen régióját. Az út menti villanyoszlopokon üldögélő néhány Pearl Kite és Plumbeous Kite
tette érdekesebbé utunkat. Sötétedésre értünk az Old Buenaventura út felső régiójában (El Queremal
település közelében) található híres madarászbarát helyre: a Dóra Néni és családja által üzemeltetett
szállásra (Avistamiento de Aves Dona Dora), ami az Anchicaya-völgy felfedezésének alapbázisa.

Anchicaya-völgy és Dona Dora (El Queremal, Valle del Cauca)
Az Anchicaya-folyó a Nyugati-Andokban ered és összegyűjtve a bőséges csapadékvizet észak-nyugati
irányban átvágva a hegyeket a Csendes-Óceánba torkollik. A folyó vízgyűjtője kivételes
biodiverzitással rendelkezik, a felső szakasz a Nyugati-Andok biorégió köderdőin halad keresztül, míg
az alsó szakaszt már a Choco-ökorégió esőerdei övezik. A hegyi szakaszon jellemzően mély
kanyonban fut a folyó, míg az alacsonyabb térszíneken kiszélesedve, zátonyokat képez. A régi CaliBuenoventura országút a folyót követi a völgyben, hol megközelítve a folyópartot, hol eltávolodva
tőle magasabban fut. Amióta az új út megépült, a forgalom szinte teljesen átterelődött oda, csak a
helybéliek járják az alsóbb részeken máig aszfaltozatlan keskeny, sáros utat. Az elmúlt évtizedekben a
terület nem volt biztonságos az utazók számára a kormányellenes FARC tartotta ellenőrzés alatt, csak
az utóbbi évek során sikerült stabilizálni és biztonságossá tenni a folyóvölgyet. Az érintetlen erdőknek
köszönhetően a madárvilág rendkívül gazdag, az út mentén 478 fajt figyeltek meg eddig, de a fajlista
minden évben gyarapodik. A nagy fajszám oka, hogy a folyó és az út jelentős térszínt ölel át, 1500
méter magasról az a tengerszintig számos élőhely típust érint útja során. A felső régióban a NyugatiAndokra jellemző madárfajok dominálnak (tangarák, hegyi kolibri fajok, pl. Multicolored Tanager,
Crimson-rumped Toucanet,Andean Cock-of-the-Rock), míg az alsó szakaszon már nagy számban
vannak jelen a Choco-régió bennszülött fajai és az alföldi esőerdők karakterfajai is (Choco Toucan,
Choco Trogon, Choco Brushfinch, Wattled Umbrellabird, Banded Ground-cuckoo, Black-tipped
Cotinga, Sapayoa).

Az Anchicaya-völgy köderdői

A régi oszágút (Old Buonaventura Road) még forgalmas volt, amikor Dóra asszony a családjával El
Queremal településtől nem messze a házában nyitott egy kis éttermet. Mivel a kertjében található
fákon sok madár fordult meg, etetni kezdte őket. Rövid időn belül a környék gazdag madárvilága az
etetőkre szokott és a ház kedvelt madármegfigyelő és fotós hely lett. Dona Dora banánnal, papajával
teli etetői és a cukrozott vízzel töltött kolibrietetők híressé tették a kis út menti házat, amit
hamarosan bővíteni kellett a népszerűség növekedésével. Ma már három szintes a házikó,
egyszerűen berendezett kiadó szobákkal, étteremmel és teraszokkal, ahonnan remekül lehet fotózni
a szinte karnyújtásnyira táplálkozó madarakat. A falakat színes madárfestmények borítják és a
folyamatos bővítések sem vették el a ház barátságos jellegét. A guánok, tangarák, hegyi tangarák,
hegyi kolibrik, tukánok egész nap nagyon aktívak, folyamatosan váltják egymást az etetőkön. A kert
legnagyobb madársztárja kétség kívül a máshol elég nehezen látható Toucan Barbet (NE). Dona Dora
házánál szinte teljes biztonsággal látható, ami nem is csoda, hiszen a kertben álló egyik üreges fában
fészkel. Dona Dora és családja szívélyesen fogadja a madarászvendégeket, étkezést, szállást és kísérőt
is biztosítanak a környéken és az völgyben madarászni vágyóknak. Az idő rövidsége miatt mi csak egy
napot tudtunk szánni az Anchicaya-völgyre, plusz további fél napot Dóra néni etetőire és a ház
környéki madarakra. Bár a másfél nap alatt ismét sokat esett az eső, ezeken a helyszíneken 126 fajt
sikerült megfigyelnünk.

Dona Dora étterme

Útinapló
Korán reggel megérkezett kísérőnk egy fekete kamasz fiú, aki egyetlen szót sem beszélt angolul,
viszont cserébe nem ismerte a madarakat. Dóra asszony egyik fiával megerősítve csapatunkat (aki pár
szót tudott ugyan angolul, de a madarakhoz szintén nem értett), nekiindultunk madarászni. Kicsit
szűkösnek bizonyult az autó hat személynek, de újdonsült útitársunk feltalálta magát, bekucorodott a
csomagtartóba, ahol egész nap elücsörgött, egy-egy órát el is szundított, amíg mi gyalogosan
kerestük a madarakat. Jól indult a nap, az étteremtől kb. egy kilométerre felfelé egy sziklafalon
pihenő Lyre-tailed Nightjar-t mutattak nekünk, amit egész közelről fotózni is sikerült.

Lyre-tailed Nightjar

Lassú tempóban indultunk lefelé az úton, ami egy szakaszon még aszfaltozott volt, de hamarosan
kavicsos-saras földútra váltott. El sem tudtuk képzelni, hogy valaha itt tömött sorokban vonultak a
teherautók és a kamionok az óceán felé és vissza. 1500 méterről egészen 250 méterig El Danubio
településig ereszkedtünk. A jobb élőhelyeken megálltunk és sétáltunk néhány száz métert, közben az
autó lassan követett minket. Az ilyen megállóknál láttunk jó néhány fajt. Érdekesebbek: Choco
Toucan (E), LitaWoodpecker, Northern Barred Woodcreeper, Pacific Antwren, Chivi Vireo, Orangebilled Sparrow, Andean Solitaire. Az út menti sűrűben pár méterre tőlünk duettezett két Little
Tinamou, de sehogy nem sikerült meglátnunk őket, és hasonlóan jártunk a Choco Tapaculo-val (E) is.

Az Anchicaya-folyó köves medre

El Danubio előtt az út közvetlen a folyóparton haladt, üde folyóparti ligetekkel övezve. A víz itt már
kicsit lelassult és kavicszátonyokat rakott le. Ezen a helyen egész jó mozgás volt, a zátonyon egy Buffrumped Warbler pár, és Torrent Tyrannulet- ek röpködtek, a sekély vízben Fasciated-tiger Heron
halászott, a víz fölé nyúló ágakon Ringed és Green Kingfisher üldögélt.

Fasciated Tiger-heron

Az út menti fákon Broad-billed Motmot-ok és Rufous-tailed Jacamar-okat fotózgattunk. A folyót
övező sűrű erdővel borított hegyek fölött az állandóan jelen levő Black és Turkey Vulture-okon kívül
nem láttunk szinte egész nap semmilyen ragadozót, de itt egy nagyobb csapat Swallow-tailed Kite
(70pld) körözött egy hegycsúcs fölött. A tangarák között közönségesnek számított a Flame-rumped
és a Lemmon-rumped Tanager, között egy nagy csapat Tawny-crested Tanager is mozgott. A fekete
srác ekkorra már kicsit összezavarodott a sok ismeretlen madártól ezért segítettünk neki bejelölgetni
könyvében az eddig látott fajokat. Már meg sem lepődtünk, amikor az idilli állapotok közepette
elkezdett szakadni az eső. Az autóban kerestünk menedéket és elhatároztuk, hogy míg esik,
elgurulunk az arra a napra tervezett utunk végpontjáig, a 600 méteren levő vízesésig, hátha
csillapodik az eső.

Broad-billed Motmot

Néhány kilométer múlva el is értük a helyet, de annyira esett, hogy már az úton is patakként folyt a
megáradt vízesés vize. Vezetőink veszélyesnek ítélték a helyzetet, ezért visszamentünk El Danubioba, ahol egy étterembe tértünk be az eső elől. Útitársaink jóízűen megebédeltek, mi pedig néhány
Club Columbia sör társaságában kiültünk a fedett teraszra, ami a folyóra és egy buja erdős
hegyoldalra tekintett. Végül a kényszerű pihenő egész jól alakult, Yellow-Throated (Black-mandibled)
Toucan-ok, Scarlet-rumped Cacique-ok é s Chestnut-headed Oropendola-k röpködtek folyamatosan
a folyó túloldalán a hegyen. Jó fél órája fotóztunk, távcsöveztünk már, amikor észrevettük, hogy egy

katonai objektum rejtőzött a hegyen, a homokzsákok mögül egy gépkarabély csöve meredt
egyenesen felénk és a katonák is érdeklődve távcsöveztek, vajon kik fotózhatják a támaszpontot
maszkban és sörrel a kezükben. Végül nem lett baj belőle, bár egy kicsit orroltunk vezetőinkre, hogy
nem figyelmeztettek a katonákra.

White-headed Wren

Az eső ellenére visszakapaszkodtunk autóval a vízesés irányába. Az út szélén álló színes Szűz Mária
szobor (karján a kisdeddel) környékén élénken mozogtak a madarak, ezért itt hosszabb időre
megálltunk. Megcsodáltuk a jó ízlés határán egyensúlyozó szobrot, annál is inkább, mert egy Whiteheaded Wren család ugrándozott rajta, szorgalmasan gyűjtve Mária ruhájának redőiből a pókokat. A
környező bokrok és fákon nyüzsögtek a madarak, rövid időn belül a következő fajokat láttuk:
Zeledon’s Antbird, Scarlet and White Tanager, Blue Dacnis, Indigo Flowerpiercier, Rose-faced és
Blue-headed Parrot, Bay Wren, Scarlet-rumped Cacique, Chestnut-headed Oropendola, Spotcrowned Barbet, Stripe-billed Aracari. A visszafelé tartó úton a már látott fajokon kívül említésre
méltó egy kisebb csapat Purple-throated Cotinga, egy Laughing Falcon és egy szépen kiülő Squirrel
Cuckoo. A völgyben kavarogott a pára, az eső csöpögött és a sötétedés előtt rázendítettek a
bőgőmajmok, akiknek hangját felerősítette szűk kanyon. Ezzel a hangulattal zártuk aznapi utunkat.
Dora asszony vacsorával várt bennünket, a sör és rum mellett megírtuk napi fajlistánkat, majd
mindenki saját szobájában térhetett nyugovóra, száradó ruhái és bakancsa kétes társaságában.

A csapat nagy része érdeklődve figyeli a völgy madárvilágát

Másnap egy népes pingvincsapat zajongására ébredtünk. Rögtön talpra szökkentünk és vadul
próbáltunk kijutni a madármegfigyelő teraszra, mivel a hang tulajdonosai Toucan Barbet-ek (NE)
voltak, a Montezuma Road-on már megcsodáltuk hangjukat, de ezúttal sikerült is látni őket,
méghozzá 2-3 méter távolságból. Az etetőkbe rakott banánból csemegéztek csöppet sem zavartatva
az extázisba esett magyar madarászoktól. Az asztaltársaság sem volt elhanyagolható, Blue-winged
Mountain Tanager, Silver-throated és Golden Taneger, Choco Brushfinch (E), Sickle-winged Guan,
Crimson-rumped Toucanet eszegetett a kihelyezett etetőkön. Fotózni még nem tudtuk őket, mert
nem volt elég fény, de vagy fél óráig egyik ámulatból a másikba estünk az etetők madármozgalmát
látva. Végül azért mégis felöltöztünk és magunkhoz vettük fényképezőgépeinket is. A legfelső szinten
megreggeliztünk, majd, mint akik nem is ismerik egymást szétszóródtunk a kis házikó teraszain vadul
fotózva. Néha azért összetalálkoztunk, ilyenkor ittunk egy-két sört és folytattuk a kattingatást. A
kertben a reggeli órákban feltűnt még jó néhány faj: Bay Wren, Orange-bellied Euphonia, Blackheaded és Chestnut-capped Brushfinch, Green Honeycreeper, Red-headed Barbet, Black-winged és
Buff-throated Saltator, Saffron Finch, Blue-grey, Palm és Rufous-throated Tanager. A kolibrik is jól
mozogtak, sorra jöttek a jobbnál-jobb fajok: Western és Andean Emerald (E), Tawny-bellied Hermit,
Green Thorntail, Rufous-gapped Hillstar, Purple-bibbed Whitetip (NE), Green-crowned
Woodnymph (NE), Brown Violetear, Purple-crowned Fairy, Empress Brilliant (NE).

Toucan Barbet

Blue-winged Mountain-tanager

Crimson-rumped Toucanet

Kilenc óra környékére kicsit elült a mozgás, ezért elindultunk még egy sétára El Queremal irányába,
felfelé. Útközben is igen jó csapatokat láttunk, a tangarák mozogtak a legjobban, bár nem találtunk
köztük Multicolored Tanager-t, mégis elégedettek voltunk, mert több szép fajt is sikerült látnunk
Glistering-green, Golden, Rufous-throated (NE), Emerald, Silver-throated Tanager, Tropical Parula,
Dusky-faced Mitrospingus, Ornate Flycatcher röpködött az út menti fákon. Még egyszer
megkerestük a Lyre-tailed Nightjar-t, majd lassan visszafordultunk, miután rájöttünk, hogy már vagy
2,5 kilométerre eltávolodtunk a szállástól. Angel már aggódott értünk és utánunk is jött, így visszafelé
kocsival tértünk vissza Dona Dorához. Bőségesen megebédeltünk, majd a házigazdákkal megcsináltuk
kötelező közös fotóinkat. Dona Dora meghatottan elbúcsúzott tőlünk és dolgára indult. Fél óra múlva
elindultunk a KM18-nevű település felé, ahol egy fölbirtokos házaspár haciendáján várt ránk néhány
újabb etető és néhány új faj. Az autóból még egy pillanatra láttuk Dóra asszonyt, ahogy az út közepén
egy trágyával teli talicskát tolt gumicsizmában. Boldogan integettünk neki, hálásan, amiért ilyen jó kis
fotós és madarászhelyet hozott létre családjával.

Az endemikus Choco Brushfinch

A csapat örül

Finca La Florida, San Antonio Forest (KM18, Valle Del Cauca)

A Cauca-völgy legnépesebb városától Calitól északra található a 19-es számú út mellett a KM18 nevű
település, melynek neve a Calitól való távolságára utal. A Nyugati-Andok épen maradt hegyi esőerdei
közül itt található a San Antonio Forest, amely az IBA (Important Bird and Biodiversity Area) hálózat
egyik értékes területe. Számos madártani értékkel bír, melyek közül kiemelkedik a szűk elterjedésű,
kolumbiai endemikus, a Multicolored Tanager (E). Ez a színpompás tangara faj legbiztosabban a Cali
környékén található fás élőhelyeken látható. KM 18 környezetében több ökoturizmusban érdekelt
farm található, ahol mostanra igényes szállások, éttermek, madár és fotós lesek épültek ki. A Finca
La Florida is egy ilyen farm, ahol a tulajdonosok, a hagyományos gazdálkodáson kívül fantáziát láttak
a madarászturizmusban is. A farm közvetlenül az erdő szélén található, a szálláson kényelmes, tiszta
szobák állnak rendelkezésre és a tulajdonosok figyelmesek az ide érkező vendégekkel. A szállás
közvetlen közelében levő lesek igényesen vannak kialakítva, közvetlen közelről láthatóak,
fotózhatóak a madarak. A környező erdőkben több mint 200 madárfajt figyeltek meg, melyek közül
számos faj látogatja a különböző leseket. A farm híres arról, hogy rendszeresen és nagy biztossággal
látható a már említett Mulicolored Tanager (E) és a szintén kolumbiai endemikus Chestnut WoodQuail (E). A farmon egy éjszakát töltöttünk és a délutáni, illetve a kora reggeli órákban madarásztunkfotóztunk pár órát. Itteni tartózkodásunk alatt 70 fajt sikerült megfigyelnünk.

Szállásunk (Finca La Florida)

A Finca La Florida kertje
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Elhagyva Dona Dora éttermét, kisebb-nagyobb településeken áthaladva értük el a Cali-Buonaventura
úton fekvő KM18 települést. Letértünk az aszfaltozott főútról a Dapa felé vezető földútra, ahol
farmok és zárt, sűrű erdőfoltok váltogatták egymást. Ez a körzet a „Los Elvira” nevet viseli és több
madárlest és etetőt üzemeltető farm is található az út mentén. Egy kereszteződésnél, ahol az IBA
tájékoztató tábla található, kiszálltunk az autóból és rövid sétát tettünk a lassan eleredő esőben. Az
ígéretes vegyes madárcsapatokat átnézve, több jó tangarafajt (Purplish-mantled, Golden, Berylspangled, Mettalic-green, Black-capped, Saffron-crowned, Golden-naped Tanager), néhány
színpompás Blue-naped Chlorophonia-t, Orange-bellied Euphonia-t és egy Golden-olive
Woodpecker-t láttunk. Folytatva utunkat, egy magas fákból álló és liánnal sűrűn benőtt alsó
lombkorona szinttel bíró erdőfoltban álltunk meg, ahol ismét egy nagyobb madárcsapat jelent meg
kis idő elteltével. Az erdő összes szintjén egyszerre mozogtak a madarak, így elég jó kihívás volt
jelezni egymásnak, hogy ki mit lát éppen. A felső lombkoronában sebesen pörögtek a tangarák,
közöttük legnagyobb örömünkre sikerült kiszúrnunk két Multicolored Tanager-t. Miután
mindenkinek sikerült megtalálni a madarakat, hosszasan követtük őket távcsöveinkkel. Tangaráink
eleinte magasan mozogtak, később aztán mégis lejjebb jöttek, így sikerült jól megnézni, de rosszul
lefotózni őket. A környező, indákkal sűrűn benőtt fákon pár perc alatt láttunk még pár érdekes fajt
(Greyish Piculet (E), Smoky-brown Woodpecker, Black-winged Saltator, Three-striped Warbler,
Oleaginous Hemispingus, Yellow-throated Bush Tanager, Jet Antbird, Parker’s Antbird (E), Goldenfaced és Mouse-coloured Tyrannulet, Cocoa Woodreeper, Pearled Treerunner, Streaked Xenops,
Lineated Foliage-gleaner, Azara’s és Red-faced Spinetail), de hosszasan nézelődni már nem maradt
időnk, vártak ránk a Finca de la Floridán a farm tulajdonosai.

Don Miguel és felesége szívélyesen üdvözöltek, majd rögtön körbevezettek fákkal, bokrokkal és
virágokkal teli kertjükben, végigmutogatva az etetőket, melyek közvetlenül szállásunk mellett lettek
kialakítva. Jószerével fel sem ocsúdtunk, máris megjelent az egyik banánnal feltöltött etetőn egy pár
Multicolored Tanager. Hihetetlen élmény volt két-három méterről látni őket, de többi madár sem
volt rossz, rövid idő alatt berepült a gyümölcsre néhány Golden, Saffron-crowned, Silvery-throated,
Black-capped, Golden-naped Tanager.

Red-headed Barbet

A gyümölcsöknek nem tudtak ellenállni a Saffron Finch-ek, Bananaquit-ek, egy pár Red-headed
Barbet és a közeli nagy fákon tanyázó Sickle-winged Guan-ok sem. A többi etetőn is zajlott az élet,
egy csonka fatörzsön folyamatosan kopácsolt két Acorn Woodpecker, a virágzó bokrokon hermitek
(Green és Tawny-bellied Hermit) táplálkoztak. Feltűnt egy White-lined Tanager is a számos Flamerumped Tanager között. A kolibrietetőkön további tíz kolibri fajt számoltunk össze, érdekesebbek:
Brown Violetear, Fawn-breasted Brilliant, Andean Emerald, Green-fronted Lancebill, Purplethroated Woodstar és a Steely-vented Hummingbird (NE). A délutánt fotózgatással töltöttük,
közben Don Miguelék folyamatosan kávéval, sütivel kínálgattak. Közben mellénk telepedett egy
Andean Motmot és végignéztük, ahogy a parkolóban két Yellow-headed Caracara hajkurászta a
gyíkokat. Sötétedés előtt nagy hangzavart csaptak a Columbian Chachalaca-k (E) és egy Chestnutbreasted Wren csengő éneke szűrődött ki az erdőből. Miután besötétedett, bőséges és ízletes
vacsorát kaptunk vendéglátóinktól, akikről kiderült, hogy bár óriási birtokkal rendelkező gazdag
nagybirtokosok, mégis példamutatóan szerényen viselkedtek. Saját kezűleg szolgáltak ki bennünket, a
saját kezűleg készített ételeikkel. Vacsora után még sörözgettünk és a rum maradékát is megittuk,
miközben Angel spanyolul tanított minket, mi pedig néhány nélkülözhetetlen magyar szót próbáltunk
elsajátíttatni vele, persze sikertelenül. Szobáink az átlagon felül kényelmesek voltak, saját
fürdőszobával, így alaposan ki tudtuk pihenni az előző napok fáradalmait, elázásait.

Multicolored Tanager kolumbiai endemikus tangara

Saffron-headed Tanager

Másnap napfelkelte körül kiültünk az erdei lesbe. Don Miguel kiszórt pár marék magot és vártuk a
hajnali madarakat. Igen korán megszólaltak a Chestnut Wood Quail-ek (E), de egyelőre még nem
mutatkoztak. Az erdőben hangosan énekelt ismét a Chestnut-breasted Wren és elég közelről
megszólalt a Plain-backed Antpitta is, de látni egyik fajt sem sikerült. Nemsokára megérkezett
néhány White-Throated Quail-Dove, majd egy pár perc múlva megrohamozta az etetőt egy népes
Chestnut Wood-quail (E) csapat. Néhány percig vadul csipegettek, minden kis zajra összerezzenve,
majd egyszer csak egy szempillantás alatt végleg eltűntek a sűrűben. Az az napi Wood-Quail show
véget ért. Reggeli után még fotózgattunk egy-két órát, de újabb fajok már nem kerültek elő, így
időben elindulhattunk aznapi célunk, a 266 kilométerre, a Középső-Andokban fekvő Ibaque város
felé. Magunk mögött hagytuk a Nyugati-Andok vonulatait és leereszkedtünk a Cauca-völgybe, hogy
jobban szemügyre vegyük a Cauca-folyó mellett található Laguna De Sonso nevű vizes élőhelyet.

Chestnut Wood-Quail (Odonhophorus hyperythrus) kolumbiai endemikus fogasfürj

Laguna del Sonso (Buga, Valle de Cauca)
A Felső Cauca-vögy egykor kiterjedt vizes élőhelyei mára szinte teljesen eltűntek. A megmaradt 24
wetlandből álló élőhely-komplex legfontosabb, legnagyobb kiterjedésű területe a Laguna Del Sonso.
A Cauca-folyó jobb partján elhelyezkedő Ramsari-terület vízellátását a Sonso és Guadalajara folyók
biztosítják. Az 1978 óta védett területen az állandó és időszakos vízborítású mocsarakon és
galériaerdők kívül megtalálhatóak még a Cauca-völgy száraz lombhullató erdőinek (Cauca-valley
Tropical Dry Forests) utolsó állományai is. Ezek az erdők egykor természetes korridort alkottak a
Nyugati és Középső-Kordillerrák között, ahol a fajok akadály nélkül vándorolhattak. Mára azonban
csak kisebb fragmentumok maradtak meg, amelyek védelme létfontosságú a fajok vándorlása és az
élőhelyhez kötődő élőlények életfeltételeinek fenntartása szempontjából. A terület madárvilágára
elsősorban a vízi és vízhez kötődő fajok jellemzőek, de a száraz erdők karakterfajai is megtalálhatóak.
A Laguna Del Sonso fontos szerepet tölt be a rezidens fajok fészkelő területeként, de a boreális
migránsok pihenő és táplálkozó területeként is kulcsfontosságú. A Sonso kulcsfajai közül talán a
legérdekesebb a Horned Screamer, aminek stabil populációja él itt, de a számos vízimadár faj miatt
érdemes pár órát, vagy akár egy egész napot is eltölteni itt amennyiben időnk engedi. A lagúnát Buga
városából közelíthetjük meg, a 40-es főúton haladva, pár kilométerre a várostól már ráláthatunk a
mocsaras terület északi részére. A Cauca-híd előtt ágazik le egy dél felé egy kitáblázott földút, amely
a rezervátum bemutató központjához (Centro de Educacion Ambiental Buitre de Ciénaga) vezet, ami
a pandémia alatt zárva tartott. A központból közelíthetők meg a megfigyelőtornyok, ahonnan jól
átláthatóak a vizes élőhelyek. Mivel ide nem tudtunk bejutni, ezért csak a központhoz vezető erdei
úton, a Cauca-folyó nagy kanyarulatának gátján valamint a főút szélén állva tudtunk gyorsan
szétnézni. Az útszéli rézsűről jól belátható néhány kiszáradó vagy sekély vízzel borított tó és mocsár,
ahol szerencsénkre elég jó vízimadár mozgás volt. Az itt eltöltött két óra alatt 48 fajt figyeltünk meg.

Horned Screemer (T.Á.)
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Kora délután értük el a Cauca-folyó
forgalmas hídját, ekkorra már elég
meleg volt, izzadtunk rendesen az
autóban. Sikerült megtalálnunk a
híd keleti végénél levő lejáratot a
rezervátum bemutató központjához.
Rögtön az út elején volt egy
kiszáradó nyílt vizes folt, ahol
néhány Great Egret, Snowy Egret,
Glossy Ibis és Limpkin szedegetett.
A kitaposott földúton hamarosan
beértünk a száraz lombhullató
erdőbe, ahol hatalmas, zuzmó
borította fák alkották a lombkorona
szintet. A meleg ellenére élénk volt
a mozgás, Lineated Woodpecker,
Great Kiskadee, Tropical Kingbird,
Greater Ani, Smooth-billed Ani,
Ruddy Ground-Dove röpködött az
utat szegélyező erdőszéli
bokrosokban.A látogató központ
közelében szépen kiült elénk egy pár
Great Antshrike, amit eddig még
nem láttunk az út alatt.

Zuzmóval sűrűn benőtt fa

A központot zárva találtuk, ezért találomra elindultunk keresni egy olyan helyet, ahol reményeink
szerint rá lehetett volna látni a mocsár nyíltabb vízfoltjaira. Valahogy kikeveredtünk a Cauca gátjára,
ami a folyó nagy mendere mellett haladt. A gátról jól rá lehetett látni a folyóra, a vízparti bokrokon
néhány Cocoi Heron és Neotropic Cormorant üldögélt. A galériaerdő fölött Yellow-headed Caracara,
Black Vulture, Turkey Vulture körözött. A gáton haladva hamarosan egy zárt kaput találtunk, így nem
tudtunk tovább haladni, ezért a visszafordulás mellett döntöttünk. A kaputól körbespektívezve
további fűben bogarászó karakarákat, Bare-faced Ibis-eket és Buff-necked Ibis-eket láttunk. A
legelésző marhák között néhány Red-breasted Blackbird röpködött. Visszazötykölődtünk a főútra,
ahol a kocsit hátrahagyva gyalogoltunk az út szélén néhány száz métert, az elszáguldó kamionok
hangosan dudálásától kísérve, míg egy olyan helyre nem értünk, ahol esélyünk nyílt arra, hogy nem
egy teherautó kerekei között leljük halálunk távcsövezés közben. Az út töltésének oldaláról jó rálátás
nyílt a mocsár néhány iszapos vízfoltjára. Augusztus közepétől a Laguna Del Sonso-n már jól
mozognak az észak-amerikai vándormadarak, mi is láttunk jó néhány partimadarat (Collared Plover,
Baird's Sandpiper, Least Sandpiper, Pectoral Sandpiper, Spotted Sandpiper, Solitary Sandpiper,
Greater Yellowlegs,) és a fészkelő vízimadarak sem hiányoztak (Wattled Jacana, Black-necked Stilt,
Fulvous Whistling Duck, Cinnamon Teal).

Lineated Woodpecker

Egy másik helyről zártabb, mocsarasabb, kisebb facsoportokkal benőtt részt tudtunk átnézni. Itt
inkább gémeket (Striated Heron, Western Cattle Egret, Great Egret, Limpkin), és más bujkáló
vízimadarakat láttunk (Purple Gallinule Common Gallinule, American Coot, Pied-billed Grebe). A
mocsarat övező száraz fákon több Anhinga, Ringed Kingfisher, Snail Kite és Roadside Hawk is
üldögélt.

Snow Egret

Az énekesek nem nagyon mozogtak a melegben, csak pár Tropical Kingbird üldögélt a faágakon, de
végül sikerült kiszúrnunk egy Oriole Blackbird-öt, amire csak ezen a helyen számíthattunk. Még
tovább sétáltunk, egy olyan részre, ahol már magasabb növésű fű is megjelent a mocsár szélén,
amikor megugrott egy nagy fekete pulykaszerű madár és nem túl messze kiült egy bokor tetejére.
Itteni fő célfajunk, a Horned Screemer szépen megmutatta magát, majd leugrott a fűbe, ahol egy
másik egyedet is sikerült meglátnunk. Vidáman kockáztattuk immáron visszafelé az életünket az út
szélén, a kamionosok sem dudáltak már talán olyan dühösen. Angel álmosan és némileg aggódva várt
ránk az árnyékba húzódva. Magunkba töltöttünk néhány liter vizet, majd elégedetten útnak indultunk
a forgalmas és kanyargós bogotai úton a Tolima vulkán lábánál fekvő Ibague felé. Sötétben értünk a
város központjában levő négy csillagos hotelünkbe. Rendbe szedtük magunkat a fárasztó nap után és
kerestünk egy közeli éttermet, ahol elfogyasztottuk utolsó kolumbiai vacsoránkat.

Limpkin

Southern Lapwing

Ukuku Rural Lodge (Juntas, Tolima)
A Középső-Kordillerák vulkanikus csúcsai közül az egyik leglátványosabb az 5221 méter magas
hósapkás Tolima vulkán. A Los Nevados Nemzeti Park déli részén magasodó vulkán alacsonyabb
régiói a nemzeti park pufferzónájához tartoznak. A déli irányba futó Combiena-folyó sziklás kanyonját
követő hegyi erdők számos endemikus madárfajnak adnak otthont. A Tolima tágabb környezetében
22 endemikus és további 49 közel endemikus madárfaj él, ezek közül három szűk elterjedésű fajt jó
eséllyel csak a Combiena-kanyonban láthatunk (Tolima Dove (E), Tolima Blossomcrown (E), Yellowheaded Brushfinch (E). A kanyon felfedezésének kiinduló helye Juntas település, amely 18
kilométerre északra fekszik Ibague várostól a hegyekben. A Combiena-folyót követő ösvények és utak
mentén kisebb-nagyobb legelők és szép hegyi erdők váltogatják egymást. A környék egyik
legigényesebb szállása az Ukuku Rural Lodge, ami a szállás és étkezési lehetőségen túl
kutatóközpontként és bemutató helyként is működik. Az 1900 méter magasságban fekvő Lodge
fákkal és bokrokkal teli kertjében rendszeresen látható a három Tolima-endemikus faj és a szintén
endemikus Indigo-capped Hummingbird (E). A településtől meredek kaptató vezet fel a Lodge-hoz,
közben az út többször átvág a Combiena-folyón és más kisebb hegyi patakokon. A kerti etetőnél
hajnalban látható a Tolima Dove (E), míg a két endemikus kolibri egész nap feltűnhet a virágzó
bokrokon. A lodge környékét övező sűrű bozótosban több helyen is fészkelnek a Yellow-headed
Brushfinch (E)-ek, így ezek is gyakran láthatóak a kertből.

A Combiena-kanyon felé vezető ösvény (Cs.Sz)
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Húzós napnak néztünk elébe, ezen a napon várt ránk még két madarászhely, egy hosszú autóút
Bogotába és egy tizenhat órás repülőút Bécsbe. Hogy minden a terv szerint menjen, már hajnali
négykor felkeltünk, hogy napfelkeltére Juntas településen legyünk, ahol egy helyi vezető várt ránk.
Kísérőnk az Ukuku Lodge-ban dolgozik biológusként és vállalta, hogy a délelőtti órákat velünk tölti.
Még derengett, amikor nekivágtunk a falu központjából induló köves-saras ösvénynek. Rozoga
fahidakon keltünk át kisebb vízfolyások felett, majd a hatalmas kövek között rohanó Combiena-folyón
is átjutottunk egy régi kőből és fából épített hídon keresztül. Útközben csak néhány pásztorgémet és
Southern Lapwing-et láttunk a dús füvű legelőkön. Erőltetett menetbe kapcsoltunk, hogy láthassuk a
lodge udvarán levő kora hajnalban megjelenő Tolima Dove (E)-ot. Néhány kilométer meredek
kaptató után lihegve rogytunk le a les fatuskóira. Szerencsénkre még pont benn volt a Tolimaendemikus célfajunk, Eared és Ruddy Ground-Dove-okkal szedegetett a fűben, majd pár perc múlva
tovább is állt és többé már nem került elő. Sétálgattunk a virágzó bokrokkal teli kertben, várva, hogy
meginduljon a madármozgás. A lodge előterében levő padokról jól rá lehetett látni egy
gyümölcsetetőre, amire hamarosan megérkeztek a tangarák (Blue-grey Tanager, Palm Tanager,
Scrub Tanager (NE), Bay-headed Tanager), egy Buff-throated Saltator és Thick-billed Euphonia-ák.
Meglepetésünkre két Velvet-fronted Euphonia (E) is megjelent, az 1000 méter alatt előforduló fajt
nem ide vártuk, de kísérőnk nem volt meglepve, jelezte, hogy néha előfordul az etetőn. Közben
beindultak a kolibrik is. Az etetőkön Sparkling Violetear, White-bellied Woodstar, Red-billed
Emerald táplálkozott és előkerült a Bogota környékén már látott Indigo-capped Hummingbird (E) is.

Az endemikus Tolima Dove

A ház mögötti sárga virágú bokroknál fatuskókra ülve vártuk következő endemikusunk érkezését, ami
egyelőre még váratott bennünket. Közben azért nem unatkoztunk, a bokrokon House Wren, Yellowfaced Grassquit, Tropical Kingbird, Tropican Mockingbird és White-booted Racket-tail mozgott.
Végül megérkezett a Tolima Blossomcrown (E) is, villámgyorsan cikázott a nektárdús virágok között.

Már csak egy endemikus hiányzott. A lodge bejárata előtti hegyoldal fáit pásztázva rövidesen az is
előkerült, egy kisebb csapat Yellow-headed Brushfinch (E) vonult át az indákkal benőtt alsó
lombkoronában. A Brushfinch csapaton kívül feltűnt még két Inca Jay, egy Straight-billed
Woodcreeper és egy Apical Flycatcher (E) is. Mivel egy bő óra alatt begyűjtöttük célfajainkat,
kényelmesen megreggeliztünk majd lesétáltunk az autónkhoz. Útközben előkerült még Andean
Motmot, Roadside Hawk és a folyóparti köveken néhány Black Phoebe és Buff-rumped Warbler. A
rövidre szabott Combiena-kanyon-ban tett látogatásunk teljes sikerrel zárult.

Palm Tanager

Híd a Combiena-folyón

Mana Dulce Reserve (Nilo, Cundinamarca)

Mára a Magdalena-völgy száraz lombhullató erdei eredeti elterjedésüknek 8%-ára szorultak vissza.
Kolumbia egyik legrégebbi alapítású magán természetvédelmi területe a Mana Dulce Reserve ennek
az erdőtípusnak a védelmére jött létre. A kisméretű rezervátumban néhány más földtani és
kultúrtörténeti érték is megtalálható. Ezen kívül a terület legmagasabb pontjáról (Mirador del Indio
Malachi) szép kilátás nyílik a Felső Magdaléna-völgyre. A folyót követő jobb vízellátású és a szárazabb
erdőkben számos védelemre szoruló madárfaj található. A száraz erdőkhöz kötődik az endemikus
Velvet-fronted Euphonia (E) és az Apical Flycatcher (E), míg a vízfolyásokat övező nedvesebb
erdőkben Lance-tailed Manakin és Pheasant Cuckoo található. A rezervátum a központból induló
ösvényeken néhány óra alatt bejárható, azonban érdemes korán reggel madarászni, mert alföldi
élőhely révén, a későbbi órákban igen meleg lehet. A rezervátum Bogotához való közelsége miatt
népszerű kirándulóhely és madarászok is előfordulnak az euphonia miatt, ami itt elég gyakori
fészkelő. Rövid sétánk alatt 37 fajt figyeltünk meg a területen.

Kilátás a Magdaléna-völgyre a Mirador del Indio Malachi kilátópontről

Útinapló
A kora délutáni órákban érkeztünk meg a Mana Dulce Reserve-be, ahol igazi trópusi párás, meleg
fogadott. A rezervátum központjában kaptunk egy kísérőt, akinek sok hasznát nem láttuk, se angolul
nem tudott, se a madarakat nem ismerte, de még mutogatással sem tudtuk egymást megérteni. A
központ környékén a nagy melegben alig mozogtak a madarak, csak néhány gyakoribb tangarát
sikerült megfigyelnünk (White-shouldered Tanager, Crimson-backed Tanager, Blue-grey Tanager).
A főbejárattól lesétáltunk az alsó bejárathoz. Útközben Rusty Flowerpiercer, néhány Thick-billed
Euphonia és Yellow-bellied Elaenia, majd egy Blue Dacnis akadt csak az utunkba. Az alsó bejárat
környékén egy jobb állapotú erdőfolthoz érve megélénkült a mozgás. Harkályok doboltak a vastag
fatörzseken (Red-rumped Woodpecker, Lineated Woodpecker), az alsó szinteken Black-crested
Antshrike, White-bellied Antbird és Black-bellied Wren bujkált, míg a lombkoronában két Streaked
Saltator és néhány Rufous-capped Warbler (Chestnut-capped Warbler) röpködött. Egész közel
hozzánk kiült egy tojó White-bearded Manakin és egy Slate-headed Tody Flycatcher. Az alsó
bejáraton belépve egy patakhoz jutottunk, amin egy régi gyarmati korból származó kőhíd vezetett át.

Greater Ani

Thick-billed Euphonia

A hídról a szokásos patakparti énekeseket láttuk (Buff-rumped Warbler, Black Phoebe), valamint egy
Green Kingfisher-t ami gyorsan odébbállt, mielőtt lefotózhattuk volna. Az erdei ösvény először egy
vízmosásban vezetett, ahol barlangok is voltak, majd egy nem túl meredek kaptatón felvezetett a
rezervátum legmagasabb pontjára, ahonnan jól be lehetett látni a környező dombos, erdővel borított
vidéket és a Magdaléna-folyó völgyét. A magasban a kötelező két keselyűfajon kívül Red-throated és
Yellow-headed Caracara-t láttunk. Nem sokáig tartottunk ki a perzselő napsütésben, gyorsan
leereszkedtünk a törmelékes lejtőn, mert az időnk már vészesen fogyatkozott a repülőnk indulásáig.
Az egész izzasztó túra alatt egyetlen madarat sem láttunk, ami eléggé elkedvetlenített minket a
hellyel kapcsolatban. Visszatérve a központba próbáltunk ételhez, vagy legalább egy hideg italhoz
jutni, de semmit sem sikerült szereznünk. Rövid pihenőnk során előkerült még néhány Pale-breasted
Thrush és végre jól láthattuk az endemikus Apical Flycatcher-t is. Hamarosan elhagytuk a Mana Dulce
Rezervátumot és lecsorogtunk a Bogota irányába tartó főúthoz. Az út menti hangulatos fás-legelős
élőhelyeken még láttunk pár gyakori fajt (Greater Ani, Smooth-billed Ani, Eared Dove, Ruddy
Ground-Dove, Southern Lapwing, Western Cattle Egret, Snowy Egret, Roadside Hawk, Tropical
Kingbird, Fork-tailed Flycatcher), de a forgalmas útra leérve már csak kamionokat, egymást érő
elővárosokat és egyre több robogóst láthattunk, ahogy közeledtünk Bogotához. Utolsó új fajunkat, a
White-tailed Kite-ot dugóban araszolás közben vettük észre egy villanyvezetéken gubbasztva.
Fáradtan érkeztünk meg időben a repülőtérre és miután elbúcsúztunk Angeltől még megcsodáltuk a
naplementét. A 17 napos út alatt több, mint 550 fajt láttunk, ami még pár hónappal később is szinte
feldolgozhatatlan madarászélmény!

Blue-gray Tanager, utazásunk leggyakoribb tangara faja.

Fajlista

Utazásunk alatt 513 madárfajt észleltük, amiből 18 fajt csak hallottunk. A következő fajlista az IOC.
12.2 verziója alapján készült.

Tawny-breasted Tinamou
Little Tinamou
Horned Screamer
Black-bellied Whistling Duck
Fulvous Whistling Duck
Torrent Duck
Cinnamon Teal
Masked Duck
Andean Duck
Colombian Chachalaca
Andean Guan
Cauca Guan
Sickle-winged Guan
Chestnut Wood Quail
Lesser Nighthawk
Rufous-bellied Nighthawk
Pauraque
Lyre-tailed Nightjar
Oilbird
White-collared Swift
Short-tailed Swift
White-tipped Swift
Lesser Swallow-tailed Swift
White-necked Jacobin
Rufous-breasted Hermit
White-whiskered Hermit
Green Hermit
Tawny-bellied Hermit
Green-fronted Lancebill
White-throated Daggerbill
Brown Violetear
Lesser Violetear
Sparkling Violetear
Purple-crowned Fairy
Black-throated Mango
Longuemare's Sunangel
Tourmaline Sunangel
Green Thorntail
Speckled Hummingbird

Nothocercus julius
Crypturellus soui
Anhima cornuta
Dendrocygna autumnalis
Dendrocygna bicolor
Merganetta armata
Spatula cyanoptera
Nomonyx dominicus
Oxyura ferruginea
Ortalis columbiana
Penelope montagnii
Penelope perspicax
Chamaepetes goudotii
Odontophorus hyperythrus
Chordeiles acutipennis
Lurocalis rufiventris
Nyctidromus albicollis
Uropsalis lyra
Steatornis caripensis
Streptoprocne zonaris
Chaetura brachyura
Aeronautes montivagus
Panyptila cayennensis
Florisuga mellivora
Glaucis hirsutus
Phaethornis yaruqui
Phaethornis guy
Phaethornis syrmatophorus
Doryfera ludovicae
Schistes albogularis
Colibri delphinae
Colibri cyanotus
Colibri coruscans
Heliothryx barroti
Anthracothorax nigricollis
Heliangelus clarisse
Heliangelus exortis
Discosura conversii
Adelomyia melanogenys
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Long-tailed Sylph
Violet-tailed Sylph
Black-tailed Trainbearer
Green-tailed Trainbearer
Purple-backed Thornbill
Rainbow-bearded Thornbill
Buffy Helmetcrest
Tyrian Metaltail
Viridian Metaltail
Greenish Puffleg
Glowing Puffleg
Black-thighed Puffleg
Golden-breasted Puffleg
Shining Sunbeam
Bronzy Inca
Brown Inca
Collared Inca
Buff-winged Starfrontlet
Blue-throated Starfrontlet
Mountain Velvetbreast
Sword-billed Hummingbird
Great Sapphirewing
Buff-tailed Coronet
Velvet-purple Coronet
White-booted Racket-tail
Rufous-gaped Hillstar
Purple-bibbed Whitetip
Fawn-breasted Brilliant
Green-crowned Brilliant
Empress Brilliant
Purple-throated Woodstar
White-bellied Woodstar
Western Emerald
Red-billed Emerald
Tolima Blossomcrown
Bronze-tailed Plumeleteer
White-vented Plumeleteer
Crowned Woodnymph
Steely-vented Hummingbird
Indigo-capped Hummingbird
Rufous-tailed Hummingbird
Andean Emerald
Greater Ani
Smooth-billed Ani
Groove-billed Ani
Squirrel Cuckoo

Aglaiocercus kingii
Aglaiocercus coelestis
Lesbia victoriae
Lesbia nuna
Ramphomicron microrhynchum
Chalcostigma herrani
Oxypogon stuebelii
Metallura tyrianthina
Metallura williami
Haplophaedia aureliae
Eriocnemis vestita
Eriocnemis derbyi
Eriocnemis mosquera
Aglaeactis cupripennis
Coeligena coeligena
Coeligena wilsoni
Coeligena torquata
Coeligena lutetiae
Coeligena helianthea
Lafresnaya lafresnayi
Ensifera ensifera
Pterophanes cyanopterus
Boissonneaua flavescens
Boissonneaua jardini
Ocreatus underwoodii
Urochroa bougueri
Urosticte benjamini
Heliodoxa rubinoides
Heliodoxa jacula
Heliodoxa imperatrix
Philodice mitchellii
Chaetocercus mulsant
Chlorostilbon melanorhynchus
Chlorostilbon gibsoni
Anthocephala berlepschi
Chalybura urochrysia
Chalybura buffonii
Thalurania colombica
Saucerottia saucerottei
Saucerottia cyanifrons
Amazilia tzacatl
Uranomitra franciae
Crotophaga major
Crotophaga ani
Crotophaga sulcirostris
Piaya cayana

Rock Dove
Band-tailed Pigeon
Plumbeous Pigeon
Ruddy Ground Dove
White-tipped Dove
Tolima Dove
White-throated Quail-Dove
Eared Dove
Grey-cowled Wood Rail
Bogota Rail
Common Gallinule
American Coot
Purple Gallinule
Limpkin
Least Grebe
Pied-billed Grebe
Black-necked Stilt
Southern Lapwing
Collared Plover
Wattled Jacana
Baird's Sandpiper
Least Sandpiper
Pectoral Sandpiper
Spotted Sandpiper
Solitary Sandpiper
Lesser Yellowlegs
Greater Yellowlegs
Anhinga
Neotropic Cormorant
Buff-necked Ibis
Bare-faced Ibis
Glossy Ibis
Fasciated Tiger Heron
Striated Heron
Western Cattle Egret
Cocoi Heron
Great Egret
Snowy Egret
King Vulture
Andean Condor
Black Vulture
Turkey Vulture
Western Osprey
White-tailed Kite
Pearl Kite
Grey-headed Kite

Columba livia
Patagioenas fasciata
Patagioenas plumbea
Columbina talpacoti
Leptotila verreauxi
Leptotila conoveri
Zentrygon frenata
Zenaida auriculata
Aramides cajaneus
Rallus semiplumbeus
Gallinula galeata
Fulica americana
Porphyrio martinica
Aramus guarauna
Tachybaptus dominicus
Podilymbus podiceps
Himantopus mexicanus
Vanellus chilensis
Charadrius collaris
Jacana jacana
Calidris bairdii
Calidris minutilla
Calidris melanotos
Actitis macularius
Tringa solitaria
Tringa flavipes
Tringa melanoleuca
Anhinga anhinga
Nannopterum brasilianum
Theristicus caudatus
Phimosus infuscatus
Plegadis falcinellus
Tigrisoma fasciatum
Butorides striata
Bubulcus ibis
Ardea cocoi
Ardea alba
Egretta thula
Sarcoramphus papa
Vultur gryphus
Coragyps atratus
Cathartes aura
Pandion haliaetus
Elanus leucurus
Gampsonyx swainsonii
Leptodon cayanensis

Swallow-tailed Kite
Ornate Hawk-Eagle
Plain-breasted Hawk
Plumbeous Kite
Snail Kite
Crane Hawk
Savanna Hawk
Barred Hawk
Roadside Hawk
White-tailed Hawk
Black-chested Buzzard-Eagle
Short-tailed Hawk
Cloud-forest Pygmy Owl
Andean Pygmy Owl
Spectacled Owl
Mottled Owl
Golden-headed Quetzal
Crested Quetzal
White-tailed Trogon
Gartered Trogon
Collared Trogon
Masked Trogon
Amazon Kingfisher
Green Kingfisher
Ringed Kingfisher
Andean Motmot
Rufous Motmot
Rufous-tailed Jacamar
Moustached Puffbird
Lanceolated Monklet
Grey-cheeked Nunlet
Spot-crowned Barbet
White-mantled Barbet
Red-headed Barbet
Toucan Barbet
White-throated Toucanet
Crimson-rumped Toucanet
Collared Aracari
Black-billed Mountain Toucan
Channel-billed Toucan
Choco Toucan
Yellow-throated Toucan
Olivaceous Piculet
Greyish Piculet
Acorn Woodpecker
Beautiful Woodpecker

Elanoides forficatus
Spizaetus ornatus
Accipiter ventralis
Ictinia plumbea
Rostrhamus sociabilis
Geranospiza caerulescens
Buteogallus meridionalis
Morphnarchus princeps
Rupornis magnirostris
Geranoaetus albicaudatus
Geranoaetus melanoleucus
Buteo brachyurus
Glaucidium nubicola
Glaucidium jardinii
Pulsatrix perspicillata
Strix virgata
Pharomachrus auriceps
Pharomachrus antisianus
Trogon chionurus
Trogon caligatus
Trogon collaris
Trogon personatus
Chloroceryle amazona
Chloroceryle americana
Megaceryle torquata
Momotus aequatorialis
Baryphthengus martii
Galbula ruficauda
Malacoptila mystacalis
Micromonacha lanceolata
Nonnula frontalis
Capito maculicoronatus
Capito hypoleucus
Eubucco bourcierii
Semnornis ramphastinus
Aulacorhynchus albivitta
Aulacorhynchus haematopygus
Pteroglossus torquatus
Andigena nigrirostris
Ramphastos vitellinus
Ramphastos brevis
Ramphastos ambiguus
Picumnus olivaceus
Picumnus granadensis
Melanerpes formicivorus
Melanerpes pulcher
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Black-cheeked Woodpecker
Red-crowned Woodpecker
Yellow-vented Woodpecker
Red-rumped Woodpecker
Smoky-brown Woodpecker
Lita Woodpecker
Golden-olive Woodpecker
Cinnamon Woodpecker
Lineated Woodpecker
Powerful Woodpecker
Crimson-crested Woodpecker
Crested Caracara
Yellow-headed Caracara
Laughing Falcon
American Kestrel
Aplomado Falcon
Barred Parakeet
Rufous-fronted Parakeet
Orange-chinned Parakeet
Saffron-headed Parrot
Rose-faced Parrot
Blue-headed Parrot
Yellow-crowned Amazon
Spectacled Parrotlet
Golden-plumed Parakeet
Yellow-eared Parrot
Scarlet-fronted Parakeet
Tyrannine Woodcreeper
Plain-brown Woodcreeper
Wedge-billed Woodcreeper
Northern Barred Woodcreeper
Cocoa Woodcreeper
Spotted Woodcreeper
Olive-backed Woodcreeper
Straight-billed Woodcreeper
Streak-headed Woodcreeper
Montane Woodcreeper
Plain Xenops
Streaked Xenops
Pacific Tuftedcheek
Streaked Tuftedcheek
Stout-billed Cinclodes
Slaty-winged Foliage-gleaner
Lineated Foliage-gleaner
Buff-fronted Foliage-gleaner
Uniform Treehunter

Melanerpes pucherani
Melanerpes rubricapillus
Veniliornis dignus
Veniliornis kirkii
Leuconotopicus fumigatus
Piculus litae
Colaptes rubiginosus
Celeus loricatus
Dryocopus lineatus
Campephilus pollens
Campephilus melanoleucos
Caracara plancus
Milvago chimachima
Herpetotheres cachinnans
Falco sparverius
Falco femoralis
Bolborhynchus lineola
Bolborhynchus ferrugineifrons
Brotogeris jugularis
Pyrilia pyrilia
Pyrilia pulchra
Pionus menstruus
Amazona ochrocephala
Forpus conspicillatus
Leptosittaca branickii
Ognorhynchus icterotis
Psittacara wagleri
Dendrocincla tyrannina
Dendrocincla fuliginosa
Glyphorynchus spirurus
Dendrocolaptes sanctithomae
Xiphorhynchus susurrans
Xiphorhynchus erythropygius
Xiphorhynchus triangularis
Dendroplex picus
Lepidocolaptes souleyetii
Lepidocolaptes lacrymiger
Xenops minutus
Xenops rutilans
Pseudocolaptes johnsoni
Pseudocolaptes boissonneautii
Cinclodes excelsior
Philydor fuscipenne
Syndactyla subalaris
Dendroma rufa
Thripadectes ignobilis
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Striped Treehunter
Streak-capped Treehunter
Spotted Barbtail
Star-chested Treerunner
Pearled Treerunner
Andean Tit-Spinetail
White-chinned Thistletail
Red-faced Spinetail
Silvery-throated Spinetail
Azara's Spinetail
Rufous Spinetail
Rufous-rumped Antwren
Dot-winged Antwren
Checker-throated Stipplethroat
Pacific Antwren
Slaty Antwren
Plain Antvireo
Bicolored Antvireo
Barred Antshrike
Bar-crested Antshrike
Uniform Antshrike
Black-crowned Antshrike
Black-crested Antshrike
Great Antshrike
Streak-headed Antbird
Parker's Antbird
Dusky Antbird
Jet Antbird
White-bellied Antbird
Blue-lored Antbird
Zeledon's Antbird
Undulated Antpitta
Moustached Antpitta
Scaled Antpitta
Chestnut-crowned Antpitta
Chestnut-naped Antpitta
Yellow-breasted Antpitta
Bicolored Antpitta
Chami Antpitta
Equatorial Antpitta
Tawny Antpitta
Brown-banded Antpitta
Hooded Antpitta
Slaty-crowned Antpitta
Crescent-faced Antpitta
Ash-colored Tapaculo

Thripadectes holostictus
Thripadectes virgaticeps
Premnoplex brunnescens
Margarornis stellatus
Margarornis squamiger
Leptasthenura andicola
Asthenes fuliginosa
Cranioleuca erythrops
Synallaxis subpudica
Synallaxis azarae
Synallaxis unirufa
Euchrepomis callinota
Microrhopias quixensis
Epinecrophylla fulviventris
Myrmotherula pacifica
Myrmotherula schisticolor
Dysithamnus mentalis
Dysithamnus occidentalis
Thamnophilus doliatus
Thamnophilus multistriatus
Thamnophilus unicolor
Thamnophilus atrinucha
Sakesphorus canadensis
Taraba major
Drymophila striaticeps
Cercomacroides parkeri
Cercomacroides tyrannina
Cercomacra nigricans
Myrmeciza longipes
Percnostola immaculata
Percnostola zeledoni
Grallaria squamigera
Grallaria alleni
Grallaria guatimalensis
Grallaria ruficapilla
Grallaria nuchalis
Grallaria flavotincta
Grallaria rufocinerea
Grallaria alvarezi
Grallaria saturata
Grallaria quitensis
Grallaria milleri
Grallaricula cucullata
Grallaricula nana
Grallaricula lineifrons
Myornis senilis
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Paramo Tapaculo
Blackish Tapaculo
Narino Tapaculo
Choco Tapaculo
Stiles's Tapaculo
Tatama Tapaculo
Pale-bellied Tapaculo
Spillmann's Tapaculo
Sooty-headed Tyrannulet
Black-capped Tyrannulet
Yellow-crowned Tyrannulet
Grey Elaenia
Yellow-bellied Elaenia
Mountain Elaenia
White-throated Tyrannulet
White-tailed Tyrannulet
White-banded Tyrannulet
Torrent Tyrannulet
Rufous-headed Pygmy Tyrant
Golden-faced Tyrannulet
Variegated Bristle Tyrant
Marble-faced Bristle Tyrant
Antioquia Bristle Tyrant
Streak-necked Flycatcher
Olive-striped Flycatcher
Slaty-capped Flycatcher
Flavescent Flycatcher
Handsome Flycatcher
Ornate Flycatcher
Black-throated Tody-Tyrant
Black-capped Pygmy Tyrant
Scale-crested Pygmy Tyrant
Rufous-crowned Tody-Flycatcher
Slaty-headed Tody-Flycatcher
Common Tody-Flycatcher
Black-headed Tody-Flycatcher
Olivaceous Flatbill
Yellow-margined Flatbill
Cinnamon Flycatcher
Black Phoebe
Smoke-colored Pewee
Tropical Pewee
Vermilion Flycatcher
Streak-throated Bush Tyrant
Pied Water Tyrant
Yellow-bellied Chat-Tyrant

Scytalopus opacus
Scytalopus latrans
Scytalopus vicinior
Scytalopus chocoensis
Scytalopus stilesi
Scytalopus alvarezlopezi
Scytalopus griseicollis
Scytalopus spillmanni
Phyllomyias griseiceps
Phyllomyias nigrocapillus
Tyrannulus elatus
Myiopagis caniceps
Elaenia flavogaster
Elaenia frantzii
Mecocerculus leucophrys
Mecocerculus poecilocercus
Mecocerculus stictopterus
Serpophaga cinerea
Pseudotriccus ruficeps
Zimmerius chrysops
Pogonotriccus poecilotis
Pogonotriccus ophthalmicus
Pogonotriccus lanyoni
Mionectes striaticollis
Mionectes olivaceus
Leptopogon superciliaris
Myiophobus flavicans
Nephelomyias pulcher
Myiotriccus ornatus
Hemitriccus granadensis
Myiornis atricapillus
Lophotriccus pileatus
Poecilotriccus ruficeps
Poecilotriccus sylvia
Todirostrum cinereum
Todirostrum nigriceps
Rhynchocyclus olivaceus
Tolmomyias flavotectus
Pyrrhomyias cinnamomeus
Sayornis nigricans
Contopus fumigatus
Contopus cinereus
Pyrocephalus obscurus
Myiotheretes striaticollis
Fluvicola pica
Silvicultrix diadema
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Slaty-backed Chat-Tyrant
Brown-backed Chat-Tyrant
Long-tailed Tyrant
Cattle Tyrant
Rusty-margined Flycatcher
Grey-capped Flycatcher
Great Kiskadee
Lemon-browed Flycatcher
Streaked Flycatcher
Tropical Kingbird
Fork-tailed Flycatcher
Rufous Mourner
Dusky-capped Flycatcher
Apical Flycatcher
Pale-edged Flycatcher
Andean Cock-of-the-rock
Purple-throated Fruitcrow
Red-ruffed Fruitcrow
Club-winged Manakin
Sulphur-rumped Myiobius
Ruddy-tailed Flycatcher
Masked Tityra
Russet-winged Schiffornis
Barred Becard
Cinereous Becard
Cinnamon Becard
White-winged Becard
Black-billed Peppershrike
Slaty-capped Shrike-Vireo
Rufous-naped Greenlet
Chivi Vireo
Brown-capped Vireo
Beautiful Jay
Black-chested Jay
Inca Jay
Blue-and-white Swallow
Pale-footed Swallow
Brown-bellied Swallow
Southern Rough-winged Swallow
Brown-chested Martin
White-headed Wren
Band-backed Wren
Bicolored Wren
Rufous Wren
Sepia-brown Wren
Sooty-headed Wren

Ochthoeca cinnamomeiventris
Ochthoeca fumicolor
Colonia colonus
Machetornis rixosa
Myiozetetes cayanensis
Myiozetetes granadensis
Pitangus sulphuratus
Conopias cinchoneti
Myiodynastes maculatus
Tyrannus melancholicus
Tyrannus savana
Rhytipterna holerythra
Myiarchus tuberculifer
Myiarchus apicalis
Myiarchus cephalotes
Rupicola peruvianus
Querula purpurata
Pyroderus scutatus
Machaeropterus deliciosus
Myiobius sulphureipygius
Terenotriccus erythrurus
Tityra semifasciata
Schiffornis stenorhyncha
Pachyramphus versicolor
Pachyramphus rufus
Pachyramphus cinnamomeus
Pachyramphus polychopterus
Cyclarhis nigrirostris
Vireolanius leucotis
Pachysylvia semibrunnea
Vireo chivi
Vireo leucophrys
Cyanolyca pulchra
Cyanocorax affinis
Cyanocorax yncas
Pygochelidon cyanoleuca
Orochelidon flavipes
Orochelidon murina
Stelgidopteryx ruficollis
Progne tapera
Campylorhynchus albobrunneus
Campylorhynchus zonatus
Campylorhynchus griseus
Cinnycerthia unirufa
Cinnycerthia olivascens
Pheugopedius spadix
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Black-bellied Wren
Speckle-breasted Wren
Bay Wren
House Wren
Mountain Wren
Grey-breasted Wood Wren
Munchique Wood Wren
Chestnut-breasted Wren
Trilling Gnatwren
Tropical Mockingbird
Andean Solitaire
Black Solitaire
Orange-billed Nightingale-Thrush
Pale-eyed Thrush
Glossy-black Thrush
Great Thrush
Black-billed Thrush
Pale-breasted Thrush
White-capped Dipper
Lesser Goldfinch
Yellow-bellied Siskin
Hooded Siskin
Blue-naped Chlorophonia
Chestnut-breasted Chlorophonia
Yellow-collared Chlorophonia
Velvet-fronted Euphonia
Thick-billed Euphonia
Fulvous-vented Euphonia
Orange-bellied Euphonia
Yellow-throated Bush Tanager
Common Bush Tanager
Dusky Bush Tanager
Black-headed Brushfinch
Grey-browed Brushfinch
Orange-billed Sparrow
Chestnut-capped Brushfinch
Olive Finch
Rufous-collared Sparrow
White-naped Brushfinch
Yellow-headed Brushfinch
Choco Brushfinch
Slaty Brushfinch
Pale-naped Brushfinch
Antioquia Brushfinch
Yellow-breasted Brushfinch
Eastern Meadowlark

Pheugopedius fasciatoventris
Pheugopedius sclateri
Cantorchilus nigricapillus
Troglodytes aedon
Troglodytes solstitialis
Henicorhina leucophrys
Henicorhina negreti
Cyphorhinus thoracicus
Ramphocaenus melanurus
Mimus gilvus
Myadestes ralloides
Entomodestes coracinus
Catharus aurantiirostris
Turdus leucops
Turdus serranus
Turdus fuscater
Turdus ignobilis
Turdus leucomelas
Cinclus leucocephalus
Spinus psaltria
Spinus xanthogastrus
Spinus magellanicus
Chlorophonia cyanea
Chlorophonia pyrrhophrys
Chlorophonia flavirostris
Euphonia concinna
Euphonia laniirostris
Euphonia fulvicrissa
Euphonia xanthogaster
Chlorospingus flavigularis
Chlorospingus flavopectus
Chlorospingus semifuscus
Arremon atricapillus
Arremon assimilis
Arremon aurantiirostris
Arremon brunneinucha
Arremon castaneiceps
Zonotrichia capensis
Atlapetes albinucha
Atlapetes flaviceps
Atlapetes crassus
Atlapetes schistaceus
Atlapetes pallidinucha
Atlapetes blancae
Atlapetes latinuchus
Sturnella magna

csak hang

Red-breasted Blackbird
Chestnut-headed Oropendola
Russet-backed Oropendola
Yellow-rumped Cacique
Scarlet-rumped Cacique
Northern Mountain Cacique
Yellow-backed Oriole
Yellow Oriole
Giant Cowbird
Shiny Cowbird
Carib Grackle
Red-bellied Grackle
Oriole Blackbird
Yellow-hooded Blackbird
Tropical Parula
Citrine Warbler
Black-crested Warbler
Buff-rumped Warbler
Choco Warbler
Russet-crowned Warbler
Chestnut-capped Warbler
Three-striped Warbler
Slate-throated Whitestart
Golden-fronted Whitestart
Dusky-faced Tanager
Sooty Ant Tanager
Crested Ant Tanager
Ochre-breasted Tanager
Plushcap
Green Honeycreeper
Scarlet-and-white Tanager
Purple Honeycreeper
Blue Dacnis
Yellow-tufted Dacnis
Streaked Saltator
Buff-throated Saltator
Black-winged Saltator
Masked Saltator
Bananaquit
Yellow-faced Grassquit
Blue-black Grassquit
White-shouldered Tanager
Tawny-crested Tanager
White-lined Tanager
Flame-rumped Tanager
Lemon-rumped Tanager

Leistes militaris
Psarocolius wagleri
Psarocolius angustifrons
Cacicus cela
Cacicus microrhynchus
Cacicus leucoramphus
Icterus chrysater
Icterus nigrogularis
Molothrus oryzivorus
Molothrus bonariensis
Quiscalus lugubris
Hypopyrrhus pyrohypogaster
Gymnomystax mexicanus
Chrysomus icterocephalus
Setophaga pitiayumi
Myiothlypis luteoviridis
Myiothlypis nigrocristata
Myiothlypis fulvicauda
Myiothlypis chlorophrys
Myiothlypis coronata
Basileuterus delattrii
Basileuterus tristriatus
Myioborus miniatus
Myioborus ornatus
Mitrospingus cassinii
Habia gutturalis
Habia cristata
Chlorothraupis stolzmanni
Catamblyrhynchus diadema
Chlorophanes spiza
Chrysothlypis salmoni
Cyanerpes caeruleus
Dacnis cayana
Dacnis egregia
Saltator striatipectus
Saltator maximus
Saltator atripennis
Saltator cinctus
Coereba flaveola
Tiaris olivaceus
Volatinia jacarina
Loriotus luctuosus
Tachyphonus delatrii
Tachyphonus rufus
Ramphocelus flammigerus
Ramphocelus icteronotus
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Crimson-backed Tanager
Variable Seedeater
Black-and-white Seedeater
Yellow-bellied Seedeater
Grey-hooded Bush Tanager
Black-headed Hemispingus
Black-capped Hemispingus
Oleaginous Hemispingus
Black-eared Hemispingus
Capped Conebill
Blue-backed Conebill
Rufous-browed Conebill
Saffron Finch
Plumbeous Sierra Finch
Plain-colored Seedeater
Paramo Seedeater
Bluish Flowerpiercer
Masked Flowerpiercer
Indigo Flowerpiercer
Rusty Flowerpiercer
Glossy Flowerpiercer
Chestnut-bellied Flowerpiercer
White-sided Flowerpiercer
Black-throated Flowerpiercer
Black Flowerpiercer
Purplish-mantled Tanager
Fawn-breasted Tanager
Buff-breasted Mountain Tanager
Hooded Mountain Tanager
Blue-capped Tanager
Grass-green Tanager
Blue-winged Mountain Tanager
Black-chinned Mountain Tanager
Scarlet-bellied Mountain Tanager
Lacrimose Mountain Tanager
Glistening-green Tanager
Multicolored Tanager
Gold-ringed Tanager
Golden-chested Tanager
Black-and-gold Tanager
Rufous-throated Tanager
Golden-naped Tanager
Grey-and-gold Tanager
Blue-grey Tanager
Palm Tanager
Black-capped Tanager

Ramphocelus dimidiatus
Sporophila corvina
Sporophila luctuosa
Sporophila nigricollis
Cnemoscopus rubrirostris
Pseudospingus verticalis
Kleinothraupis atropileus
Sphenopsis frontalis
Sphenopsis melanotis
Conirostrum albifrons
Conirostrum sitticolor
Conirostrum rufum
Sicalis flaveola
Geospizopsis unicolor
Catamenia inornata
Catamenia homochroa
Diglossa caerulescens
Diglossa cyanea
Diglossa indigotica
Diglossa sittoides
Diglossa lafresnayii
Diglossa gloriosissima
Diglossa albilatera
Diglossa brunneiventris
Diglossa humeralis
Iridosornis porphyrocephalus
Pipraeidea melanonota
Dubusia taeniata
Buthraupis montana
Sporathraupis cyanocephala
Chlorornis riefferii
Anisognathus somptuosus
Anisognathus notabilis
Anisognathus igniventris
Anisognathus lacrymosus
Chlorochrysa phoenicotis
Chlorochrysa nitidissima
Bangsia aureocincta
Bangsia rothschildi
Bangsia melanochlamys
Ixothraupis rufigula
Chalcothraupis ruficervix
Poecilostreptus palmeri
Thraupis episcopus
Thraupis palmarum
Stilpnia heinei

Golden-hooded Tanager
Blue-necked Tanager
Scrub Tanager
Blue-and-black Tanager
Beryl-spangled Tanager
Metallic-green Tanager
Bay-headed Tanager
Rufous-winged Tanager
Saffron-crowned Tanager
Blue-whiskered Tanager
Golden Tanager
Emerald Tanager
Silver-throated Tanager
Plain-colored Tanager

Stilpnia larvata
Stilpnia cyanicollis
Stilpnia vitriolina
Tangara vassorii
Tangara nigroviridis
Tangara labradorides
Tangara gyrola
Tangara lavinia
Tangara xanthocephala
Tangara johannae
Tangara arthus
Tangara florida
Tangara icterocephala
Tangara inornata

