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Általános tudnivalók
Kolumbia madarász szemmel
Kolumbia az utazó madarászok számára a világ egyik elsődleges célpontja. Bár nem a legnagyobb
területű országok közé tartozik, mégis a legtöbb madárfajjal büszkélkedhet, a Föld összes
madárfajainak közel 20 százalékát, több mint 2000 fajt figyeltek már meg itt. A Dél-Amerika északi
részén fekvő ország területén olyan élőhelyek találhatóak, mint a Karibi térség tengerpartjainak
lagúnái, Csendes-óceán menti és az Amazonas-medence nedves trópusi esőredői, az időszakos
vízborítású szárazabb szavannák, az Andok magashegyi köderdői, a magasabb régiók speciális fátlan
élőhelyei, a paramók. A változatos domborzati és vízrajzi viszonyok, a hegyvidékek vertikális
övezetessége, az évmilliók alatt zajló mozgalmas biogregráfiai események a Föld egyik legdiverzebb
régióját hozták létre. Bár az évezredek óta zajló emberi tájhasználat jelentős nagyságú régiókat
érintett, még ma is nagyobb összefüggő területek természetes vagy természet közeli állapotúak. Az
ország történelmi és politikai múltja miatt a világ számos országában kedvezőtlen kép él Kolumbiáról.
Pár évvel ezelőtt turisták számára még nem volt ajánlatos az országba utazni a paramilitáris fegyveres
csoportok és a kormány közötti fegyveres konfliktusok, a drog és smaragdháborúk miatt. A
közbiztonság világviszonylatban is kifejezetten rossznak számított. Bár a helyzet mára az ország döntő
részén konszolidálódott, még ma is vannak olyan területek, amelyek látogatása nem ajánlott, sőt
kifejezetten kerülendő. Az ország középső legsűrűbben lakott, mezőgazdaságilag leginkább használt
és iparosított régiói ma már némi elővigyázatossággal biztonságosnak tekinthetőek. Utazásunk
tervezése során elsősorban az Andok-régió madarászhelyeire összpontosítottunk, a könnyebb
elérhetőség, a biztonság és a fajgazdagság miatt. A tervezett 18 nap alatt, még így is le kellett
mondanunk néhány helyről és fajról, hogy beleférjünk a szűkösre szabott időkeretbe. Aki Kolumbia
többi nagy régiójának madárvilágáról is szeretne alapos képet kapni annak akár az egy hónapos
madarászút is kevés lesz, ezért ha valakinek ideje és anyagi helyzete engedi, érdemes többször is
visszatérni az országba. Az Andok-régióban egy átlagos három hetes út alatt reális lehetőség az 550600 madárfajt megfigyelése, egy Santa Marta-hegységet és a karibi térséget érintő kiegészítéssel
nem kizárt a 700 fölötti fajszám sem.
Kolumbia Andok-régiójának természetföldrajza
Az ország központi részének képét az Andok északi
vonulatai határozzák meg. Dél-Amerika Csendesóceáni partvidékén végighúzódó 7000 km hosszú
Andok-hegység Kolumbia területén háromfelé szakad,
a Keleti, a Középső és a Nyugati-Kordillerrák
hegyláncait kialakítva. A Kolumbiai-Andok
legmagasabb csúcsai a Középső-Kordillerrákban és az
ország északi részén levő Santa Marta hegységben
találhatóak, melyek 5000 méter fölé emelkednek. A
jól elkülönülő vonulatok között mély folyóvölgyek
találhatóak, a keleti és középső vonulat között a
Magdaléna-folyó völgye, míg a középső és nyugati
vonulat között a Cauca és Patia-folyók völgye fut
nagyjából észak-déli irányban. Az ország területének
közel 25 százaléka az Andok-régióhoz tartozik. A régió
önmagában is kivételes biodiverzitású terület, a WWF
besorolás alapján saját biorégiót alkot (Andean

Mountain Forests and Valleys), számos endemikus hotspottal, különösen gazdag madárvilággal. Csak
ebben a régióban 974 madárfajt, 380 emlősfajt, 485 kétéltűfajt, 220 hüllőfajt és 197 halfajt találtak,
nem is szólva a 11500 itt honos növényfajról és a gerinctelen állatfajok máig nem teljesen feltárt
tömegeiről. A hegyláncok folyók általi elszigetelődése és egyes hegyvonulatok szigetszerű
elhelyezkedése kedvezett a fajképződésnek, ma egész Kolumbiában 83 endemikus madárfajt
ismerünk, melynek döntő többsége az Andok-régióban található. A több országra kiterjedő
biorégióban 17 ökorégiót különítenek el, ezek közül utazásunk során hetet érintettünk:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Northwest Andean Montane Forests
Cauca Valley Montane Forests
Magdalena Valley Montane Forests
Cordillera Oriental Montane Forests
Magdalena Valley Dry Forests
Cauca Valley Dry Forests
Northern Andean Páramo

Az utazásról
Utunk tervezése során sorra vettük a meglátogatni kívánt helyek belépő és szállás árait, az étkezések
és az autóbérlés költségeit és felmerült bennünk az a kérdés, hogy egy utazásszervező cég vajon nem
tudná-e hasonló áron biztosítani számunkra az út lebonyolítását. Több helyen is érdeklődtünk, majd
meglepetésünkre a Manakin Nature Tours nevű madarász utakat szervező és lebonyolító kolumbiai
cég egészen elfogadható árajánlatot adott. Rugalmasan tudtuk a terveinknek megfelelően kialakítani
az útitervet, alapszállásokkal, napi egy-két főétkezéssel, saját (csak spanyolul beszélő) sofőrrel,
üzemanyaggal, belépőkkel és bizonyos helyeken vezetőkkel, olyan ajánlatot kaptunk, ami
elfogadható volt számunkra. A cég tulajdonosa a maga is profi madarász, Luis Eduardo Guzman
(Lajos) az utazás előtt és alatt folyamatosan tartotta velünk és sofőrünkkel a kapcsolatot, naponta
elküldte számunkra az adott terület célfajairól a friss információkat és intézkedett, ha arra volt
szükség. Ez a sem nem teljesen szervezett, sem nem teljesen független, hibrid szervezés nagyon
elnyerte tetszésünket, számos helyzetben levette vállunkról a vezetéssel, kommunikációs
nehézségekkel kapcsolatos terheket. Így tudtunk pihenni két célpont között és a helyismerettel
rendelkező sofőrünk többé-kevésbé ismerte a konkrét madarászhelyeket is, gyorsan kavarodások
nélkül el tudtunk jutni ezekre a helyekre. Sofőrünkkel Alberto Angellel nagyon meg voltunk elégedve,
fáradhatatlan, biztonságosan vezető, kedves és udvarias embert ismertünk meg benne, aki pár nap
múlva már szó nélkül állt meg az alkalmasnak tűnő rum és sör árusító helyeknél.
Időjárás
Kolumbia hegyvidékének klímájára és időjárására alapvető befolyással bír a tengerszint feletti
magasság. A magasabb régióban napközben bármikor kialakulhat nagyobb köd vagy bekúszhat egy
alacsonyabban úszó felhő és pillanatok alatt eleredhet az eső is. Bár utazásunkat a szárazabb
időszakra időzítettük, így is sokszor esett, főleg éjszaka, de a napközbeni eső sem volt ritka. Ezért
kénytelenek voltunk esőben is madarászni, ami megnehezítette a fotózást és a lombkoronában
mozgó madarak megfigyelését is. A 3500 méter fölötti paramókon csak rövidebb időkre szakadozott
fel a köd, az eső nem volt jellemző. A magas hegyekben hajnalban sem csökkent 2 C- alá a
hőmérséklet, napközben 8-10 C volt a jellemző. A hegyek közötti völgyekben, 200-500 méter
magasan a Magdaléna és Cauca-völgyben trópusokra jellemző időjárás volt, de itt sem emelkedett 30
fölé a hőmérséklet, bár a páratartalom miatt néha ezt is melegebbnek éreztük. A Rio Clarokanyonban éjszakánként és hajnalban viharokat is átéltünk, jelentős felhőszakadásokkal.

Összességében extrém időjárási események nem voltak, de az esőkabát létfontosságú kelléknek
bizonyult.
Közlekedés
A kolumbiai úthálózat meglepően jó minőségű, a nagyobb városok között autóutak és autópályák is
vannak, kapus rendszerrel. Az Andokon átvágó szerpentines utak, bár néhol keskenyebbek, mégsem
tűnnek különösen veszélyesnek, a műtárgyak, hidak jól megépítettek. Mivel sofőrünk volt, csak
utasként tudtuk megítélni a közlekedési morált. Előzetes várakozásunkkal ellentétben a kolumbiaiak
elég kulturáltan vezetnek, nem száguldoznak és nem jellemzőek a vakmerő előzések sem. A
nagyvárosokban a fő közlekedési utakon rengeteg a robogós, de jobbára ők is betartják a
szabályokat. Az aszfaltozatlan hegyi utak is jól járhatóak, még a helyi nevezetességnek számító
színesre kifestett Chiva buszok is közlekedtek rajtuk, a legváratlanabb helyeken is feltűnve. A főbb
városokat összekötő főutakon jelentős a kamionforgalom, ami a szerpentineken nagyon lelassíthatja
a haladást. Elképesztő mennyiségű biciklist láttunk a városok környékén, százas nagyságrendben
tekert szinte minden korosztály a komoly emelkedőkön is, gyakran 2500-3000 méter magasan levő
hágókat megmászva. Meglátszik, hogy a kerékpározás Kolumbiában nemzeti sport. A Manakin Nature
Tours tulajdonosa saját Mazdáját bocsájtotta rendelkezésünkre az út alatt, ami az összes terepen
megállta a helyét, terepjáróra csak a Motezuma Road-on volt szükségünk, de itt ezt helyi kísérőink
biztosították számunkra.
Pénz, telefonkártya, internet
Mivel a közlekedés, a belépők, a szállások, reggelik, és főbb étkezések költségei bele voltak kalkulálva
az utazásszervezővel kialkudott árban, elég kevés költőpénzt kellett váltanunk. Vízre, rumra, sörre
költöttük beváltott pénzünk zömét. A nagyvárosokban sok helyen van pénzváltó, bank és feltöltő
kártyát is könnyen szerezhetünk telefonunkba, melynek ára nagyon alacsony. Bankkártyát a nagyobb
városokban tudtuk használni. A szállásokon szinte mindenütt volt internet kapcsolat és útközben is
folyamatos volt a térerő.
Étel, ital
A kolumbiai konyha húsalapú, az összes főétkezéshez kínálnak elsősorban marhát, de többször
ettünk halat és disznóhúst is. A szárnyasból készült ételek kevésbé jellemzőek. Az adagok
elképesztően nagyok, a helybéliek rengeteget esznek. A városok tele vannak éttermekkel, bárokkal,
kocsmákkal, kiülős helyekkel és gyorséttermek is vannak mindenhol. A hangulat a legtöbb helyen
kellemes, állandóan szól a latin zene és kolumbiai mariachikat is többször láttunk szerenádozni az
utcán. A boltokban mindenhol kapható nem túl drága sör és rum. A sörök közül egyértelműen a helyi
Club Colombia Dorada változata vitte a prímet, a kukoricasörök nem annyira jöttek be nekünk.
Ásványvizet és gyümölcsöt bármely útszéli árusnál vehetünk mérsékelt áron. Kiváló minőségű
kolumbiai kávét minden vendéglátóhelyen kínálnak, néhány kilóval mi is megpakoltuk csomagjainkat
hazatérésünk előtt.

A madarak sem vetik meg a jó sört (T.Á.)

Nyelv
A külföldi turizmus még nem igazán kapott lábra Kolumbiában, így szinte sehol nem beszélnek
angolul, kizárólag spanyolul lehet kommunikálni. Ennek ellenére, mindenhol el lehet boldogulni, pár
spanyol alapszóval és a google fordító segítségével. A védett területeken, ahol kötelező helyi vezetőt
fogadni a guide-ok felkészültebbek, a többség beszéli az angol nyelvet.
Útvonal, helyek, szállások
A Lufthansa légitársasággal utaztunk a Bécs-Frankfurt-Bogota útvonalon, az utazás időtartama 14 óra
35 perc volt. Visszafelé hasonló úton jöttünk, amit némileg rövidebb idő alatt tettünk meg. A Covidjárvány miatt végig maszkban kellett utaznunk és nem szabadultunk meg maszkjainktól Kolumbia
területén sem, az egész országban kötelező volt hordani, még a szabadban és a járművekben is.
Kolumbiában kb. 2000-2500 kilométert tettünk meg autóval.
A felkeresett helyek listája:
Chingaza NP (La Calera, Cundinamarca)
Hummingbird Observatory (La Calera, Cundinamarca)
Florida Park (Bogota)
Jardin Encantado (La Calera, Cundinamarca)
Tabacal Lake (La Calera, Cundinamarca)
Rio Claro Reserve (San Luis, Antioquia)
La Romera Reserve (Sabatena, Antioquia)
Finca La Brisas, Antioquia Brush Finch site (San Pedro de las Milagros, Antioquia)
Jardín környéke, Yellow-eared Parrot Reserve (Jardin, Antioquia)
Rio Blanco Reserve (Manizales, Caldas)
Hacienda El Bosque (Manizales, Caldas)
Nevado del Ruiz (Villamaria, Caldas)
Montezuma Road (Pueblo Rico, Risalda)
Otun-Quimbaya (Pereira, Risalda)

Anchicaya Road és Doña Dora (El Queremal, Valle del Cauca)
Finca La Florida (KM18, Valle del Cauca)
Laguna de Sonso (Buga, Valle del Cauca)
Ukuku Reserve (Ibague, Tolima)
Mana Dulce Reserve (Agua de Dios-Nilo, Cundinamarca)

A túra útvonala
Napok
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Helyek
Bécs-Bogota
Chingaza NP- Hummingbird Observatory
Parque la Florida -Tabacal Lake - Jardin Encantado-Rio Claro Reserve
Rio Claro
Rio Claro, utazás Medellin felé
La Romera Reserve, Antioquia Brush Finch hely (San Pedro,Finca La Brisas)
Jardín Yellow-eared Parrot Reserve, utazás Manizales felé
Rio Blanco Reserve
Finca El Bosque, Nevado del Ruiz
Nevado del Ruiz, utazás Pueblo Rico felé
Montezuma Road (Pueblo Rico) / Night in Montezuma
Montezuma Road (Pueblo Rico) / Night in Montezuma
Montezuma Road, utazás Otun-Quimbaya felé
Otún Quimbaya, utazás az Ancichaya Road felé
Anchicaya Road
Doña Dora, utazás Km 18 felé
Finca La Florida , Laguna de Sonso, utazás Ibague felé
Ukuku Reserve, Mana Dulce, utazás Bogota felé, repülés Bécsbe

Szállás
Dorado Ferial Hotel/Bogota
Dorado Ferial Hotel/Bogota
Blue Morpho Ecolodge/Rio Claro
Blue Morpho Ecolodge/Rio Claro
Hacienda La Extremadura Hotel/Sabaneta, Medellin
Valdivia Plaza Hotel/Jardin
Varuna Hotel/Manizales
Finca El Bosque
Termales del Ruiz
Montezuma/Pueblo Rico
Montezuma/Pueblo Rico
Montezuma/Pueblo Rico
Hotel Kumandai/La Florida
Doña Dora/ Anchicaya Road
Doña Dora/ Anchicaya Road
Finca La Florida/KM18
Hotel F25/Ibague
repülőn

A túra menetrendje és a szállások

A szállások mindegyike tiszta és kellően berendezett volt. A négy csillagos modern szállodától az
egyszerű vasággyal felszerelt, közös fürdőszobával rendelkező szállásig terjedt a felhozatal. A top

szállásunk a Hacienda del Bosque 3000 méteren fekvő 3 személyes üvegboxai voltak, ahonnan az
ágyból vagy a szobában levő kádból csodálhattuk a Ruiz-vulkánt és a környező hegyi esőerdőket,
havasi legelőket. A legtöbb helyen saját meleg vizes zuhanyzónk volt, más kérdés, hogy egyszerkétszer csak hideg víz folyt már mire tisztálkodásra került sor.
Költségek
A repülőjegy 212.000 Ft-ba került, a többi költségről magánban szívesen adunk tájékoztatást.
Vízum

Kolumbia magyar állampolgároknak nem vízumköteles ország.
Felhasznált irodalom
Jurgen Beckers, Pablo Florez: Birdwaching in Colombia
Steven L. Hilty: Birds of Colombia
BirdQuest Tour Report: Best of Colombia 2019
Rockjumper Trip Report – RBL Colombia – 1,000 Birds Mega Tour 2019
Köszönetnyilvánítás
Köszönet illeti meg az út szervezéséhez nyújtott hasznos információkért Dr. Steiner Attilát, Zalai
Tamást és Lendvai Csabát.
A fajok elnevezése, taxonómia
Beszámolónkban az IOC. 11.1 veziójának angol elnevezéseit használtuk. Egyes esetekben a
határozónkban használt HBW and Birdlife Taxonomic Checklist v.5 angol neveit is feltüntettük. A
szövegben a jobb érthetőség és az áttekinthetőség miatt nagyvonalúan kezeltük a magyar helyesírás
szabályait.

Chingaza Nemzeti Park

A Chingaza Nemzeti Park közvetlenül Bogota mellett található. Magashegyi élőhelyek védett területe,
amely 3050-3950 méteres tengerszint feletti magasságon található. A park területén található az
egyik legnagyobb kiterjedésű kolumbiai paramo élőhely, amely tájképi értékei mellett fontos
biodiverzitási gócpont, menedéke több mint 400 endemikus növény, és 500 endemikus állatfajnak,
melyek jó része veszélyeztetett. A park alacsonyabb régióiban a Kelet-Andok magashegyi
köderdőinek maradékai is megtalálhatóak, bár ezek jellemzően apró mozaikokban maradtak fenn,
köszönhetően az évezredek óta fennálló civilizációs tájhasználatnak. A La Calera település közeléből
induló úton haladva, amely a Nemzeti Park Piedra Gorda nevezetű szekciójának bejáratához vezet,
végigjárhatjuk a területre jellemző élőhelyeket és láthatjuk a legfontosabb, legjellemzőbb
madárfajokat is. Az 21 km hosszú út 2800 méterről indul, ahol jellemzően mezőgazdasági területek,
legelők találhatóak néhány épen maradt köderdő folttal. 3000 méter környékén eléri az elfin forestnek nevezett speciális alacsony növésű fajgazdag erdőket, majd a legmagasabb régióban 3500 méter
fölött átvág a paramo-n, melyre a törpe növésű, széldeformált fák, bokorszerű örökzöldek,
szukkulensek és párnanövényzet jellemző. Az elfin forest és a paramo madárvilágára jellemzőek az
élőhelyspecialista fajok, melyek a magashegyi szigetszerű izoláció miatt szűk elterjedésűek és sok
közöttük az endemikus (pl. Brown-breasted Parakeet, Green-bearded Helmetcrest). A Nemzeti Park

ténylegesen védett területére nem is feltétlen kell belépni, az úton ugyanazok a fajok jellemzőek, bár
a parkon belül a táj érintetlenebb benyomást kelt.
A Piedra Gorda Road-on egy délelőttöt töltöttünk, a sűrű köd eléggé megnehezítette a dolgunkat, így
némileg elmaradva az előzetesen várt fajszámtól csak 34 fajt sikerült megfigyelnünk.
Útinapló
Sofőrünk, Angel még sötétben jött értünk a bogotai szállodánkhoz. A reggeli csúcsforgalom előtt
kiértünk a városból. Átkeltünk a Bogotát övező 3500 méter fölötti hegyek egyik hágóján, útközben
egy gépfegyveres rendőrökkel megerősített ellenőrzőpontnál megláttuk első kolumbiai madarainkat,
néhány fűben szedegető Great Thrush-t és az közeli bokron énekelgető Rufous-collared Sparrow-t.
Hajnalhasadásra értük el az 50-es úton fekvő La Calera települést, ahonnan már jól járható földúton
folytattuk utunkat a Chigaza N.P. Piedra Gorda-szekciója felé. Az első tíz kilométeren dúsfűvű irtások
övezték az utat, de már fel-fel tűntek kisebb elfin erdő foltok is. Az egyik helyen meg is álltunk és
megtettünk pár száz métert gyalog, közben sofőrünk tisztes távolból követett minket. Az egyik legelő
bozótosában kiült elénk egy Eastern Meadowlark, majd rögtön begyűjtöttük fajlistánkra az egyik
legszebb Mountain-tanager fajt: a Scarlet-bellied Mountain-Tanagert, ami élénk színei ellenére elég
jól el tud rejtőzni a zúzmókkal benőtt fák lombkoronájában. Ahogy egyre világosodott, a
madárcsapatok is megindultak. Rövid sétánk alatt sikerült számos énekes fajt látnunk (Great Thrush,
White-throated Tyrannulet, Rufous-collared Sparrow, Pale-naped Brushfinch, Citrine Warbler,
Black-crested Warbler, Black-headed Hemispingus, Rufous-browed Conebill) és előkerült két
endemikus faj is (Silvery-throated Spinetail (E), Golden-fronted Whitestart (E). Hamarosan magunk
mögött hagytuk a farmokat és a legelőket és beléptünk az elfinerdő övezetbe. A pár méter magas fák
alkotta sűrűben az aljnövényzet teljesen áthatolhatatlan volt, így csak az úton haladva kereshettük a
madarakat. Folyamatosan röpködtek körülöttünk a kolibrik, közülük csak párat sikerült biztosan
azonosítanunk (Tyrian Metaltail, Lesser Violetear, Glowing Puffleg).

Elfin Forest a Chingaza Nemzeti Parkhoz vezető úton (3200m)

Az út egyre emelkedett, ezzel párhuzamosan fogyott tüdőnkből az oxigén. Megfontoltan kellett
mozognunk ezen a magasságon, úgy tűnt, hogy a Bogotában töltött egyetlen éjszaka nem volt
maradéktalanul elég az akklimatizációhoz. Az erdő egyre ritkult és keveredett a paramo

növényzetével. 3200 és 3500 méter között a madarak is megritkultak. 3500 méter fölött kezdődött az
igazi paramo. Az út mellett több helyen szedegetettek a Plumbeous Sierra-finch-ek, de ahogy egyre
feljebb jutottunk a táj mindinkább ködbe burkolózott. Csak néha szakadt fel a sűrű köd, ekkor elénk
tárult a lélegzetelállító látkép, ami feledtette a szorító nyomást a fejünkben, az enyhén kellemetlen
magassági tüneteket. A paramo-n már csak egy White-chinned Thristletail-t sikerült meglátnunk, de
aztán a köd olyan sűrű lett, hogy már egymást is alig láttuk, így elhatároztuk, hogy visszafordulunk és
egy mellékúton lejjebb ereszkedünk.

Paramo a Chingaza Nemzeti Park közelében (3500m)

Plumbeous Sierra-finch

Visszatértünk az elfin erdőbe, ahol néhány új fajt sikerült begyűjtenünk (Plushcap, Masked
Flowerpiercier, Pearled Treerunner, Tyranine Woodcreeper). Mivel az időjárás nem változott, kicsit
csalódottan elindultunk vissza, az alacsonyabb térszínek felé. Az út alatti vízátfolyásoknál több helyen
hallottuk, a szinte megtalálhatatlan tapaculo-k (Spillman’s és Pale-bellied Tapaculo) hangját, végül
keservesen nehezen, de az előbbit sikerült látni is. Az egyik ilyen vízátfolyásnál Ádám mellett egyszer
csak megszólalt a Slate-colored Antpitta, amit sikerült neki Szilárddal meg is pillantani egy rövid
időre. Az első antpitta eléggé felvillanyozta a csapatot ezért újult erővel böngésztük a ködlepte fákat.

Hooded Mountain-tanager

Egy érdekes vulkanikus kövekből álló sziklaalakzatnál láttuk első Brown-backed Chat-Tyrant-unkat,
később a magasabb hegyekben ez a faj elég gyakran a szemünk elé került.
A visszafelé úton még több Scarlet-bellied Mountain-tanager mozgott a fákon és előkerült egy
csapat Hooded Mountain-tanager is. Még a farmok előtti erdőkben jártunk, amikor éktelen
rikácsolásra lettünk figyelmesek. Megállva kiderült, hogy néhány Andean Guan zajongott. Mielőtt
leértünk a főútra, a legelőkön feltűnt néhány Southern Lapwing és pár unatkozó Black Vulture
valamint egy bokron üldögélő Glossy Flowerpiercier is. Kései ebédünket egy víztározó mellett
fogyasztottuk el, ahol annyi disznóhúst kaptunk, hogy egy népes falusi disznótor résztvevői is jól
laktak volna belőle. Emésztés közben először és utoljára megcsodáltuk a termikelő pulykakeselyűket
(Black és Turkey Vulture), majd zárásként átrepült fölöttünk egy Black-tailed Trainbearer. Fél óra
múlva megérkeztünk egy közeli farmra, ahol egy hegyi kolibri megfigyelő állomást alakítottak ki.

Andean Guan

Hummingbird Observatory (Observatorio de colibries), Fraile Joual település,
La Muchareja-farm
A Bogotától csupán 18 kilométerre található Fraile Joual település. A településhez tartozó La
Muchereja farmon létrehozott kolibri megfigyelő kert 2013-ban nyitotta meg kapuit a látogatók előtt.
A kertben etetőket helyeztek ki, így az évek során számos kolibri faj szokott hozzá a cukrozott vízzel
teli etetőkhöz. A környéken jórészt mezőgazdasági területek és kisebb lakott települések találhatóak,
néhány szigetszerűen megmaradt természetes erdővel tarkítva. Az élőhelyek folyamatos
darabolódása egyre kisebb helyre szorította be a kolibrik életterét, így az ilyen mesterségesen
létrehozott etetőhelyeken nagy egyedszámban koncentrálódnak a madarak. Az etetőkön valósággal
nyüzsögnek a hegyi kolibri fajok, amiket természetes élőhelyeiken sokkal nehezebben lehet
megfigyelni. A farm egy 3000 méteren, egy fennsíkon található, így más magas hegyekhez kötődő faj
is rendszeresen megfordul a kertben. A Chingaza N. P.-ban eltöltött nap után pár órára érdemes erre
a helyre is eljönni. Évszaktól függően egy alkalommal 10-15 faj is látható rövid idő alatt. Mi késő
délután jutottunk el ide, három óra alatt 10 kolibrifajt és 12 egyéb fajt sikerült megfigyelnünk.

Hummingbird Observatory (Fraile Joual, La Muchareija farm)

A kert etetőin a következő kolibrifajok fordultak meg: Lesser Violetear (Andean Violetear), Blacktailed Trainbearer, Green-tailed Trainbearer, Tyrian Metaltail, Glowing Puffleg, Blue-throated
Starfrontlet (E), Mountain Velvetbreast, Sword-billed Hummingbird, Great Sapphirewing, Whitebellied Woodstar.
Az egyéb fajok közül érdekesebbek voltak a Red-crested Cotinga és Black Flowerpiercer, míg a többi
madár a gyakoribb fajok közül került ki: Eared Dove, Southern Lapwing, Black Vulture. Turkey
Vulture, American Kestrel, Tropical Kingbird, Great Thrush, Rufous-collared Sparrow, Eastern
Meadowlark, Great Thrush.

Az endemikus Blue-throated Starfrontlet

Great Saphirewing

Sparkling Violetear

Glowing Puffleg

Red-crested Cotinga

Black-tailed Trainbearer

La Florida Park, Bogota
Kolumbia fővárosa Bogota a Keleti-Andok hegyláncai által ölelt fennsíkon (Altiplano Cundiboyense)
fekszik 2600 méter magasan. A közel sík terület egykor hegyi szavanna volt, termékeny talajjal és
számos vizes élőhellyel. A prekolumbán népek évezredekkel ezelőtt mezőgazdasági művelésbe

vonták a területet, így az idők során eredeti élőhelyei teljesen átalakultak, beépültek. A vizes
élőhelyek kiterjedése drasztikusan csökkent, főleg az utóbbi évtizedekben. A kevés megmaradt vizes
élőhely ma már védett státuszba került (Ramsari-terület). Ezek egyike a Bogota közvetlen határán
fekvő La Florida Wetland, amely ma is fontos vizes élőhely, menedéke a vízhez kötődő növényeknek
és állatoknak és fontos szerepet tölt be a vonuló madarak táplálkozó és pihenőterületeként is. Három
szűk elterjedésű endemikus madárfaj is megtalálható itt, a Silvery-throated Spinetail (E), a Bogota
Rail (E) és az Appolinar’s Wren (E), ez utóbbi veszélyeztetett faj az IUCN szerint. A terület egy része
közparkként üzemel, ahová belépődíj megvétele után bárki beléphet. A park infrastruktúrája az
utóbbi években erősen leromlott, de az ösvények egy része kellően karbantartott. A tóparton vezető
ösvényről és a betekintőről jól láthatóak a nyílt vízi és a sásos-kákás szegélynövényzet vízimadarai,
míg a park bokros-fás részén vezető ösvények az erdei fajok megfigyelésére nyújtanak lehetőséget.
Egész kolumbiai utunk alatt csupán két vizes élőhelyen jártunk, így az itt látott fajok tették ki utunk
vízimadár fajainak jelentős részét. A kora reggeli órákban madarásztunk itt, és 35 fajt sikerült
megfigyelnünk.

A La Florida Park bejárata kíváncsi madarászokkal

Bare-faced Ibis

Útinapló
Bogotai szállodánkat és a belvárosi lakóövezeteket elhagyva, egyre rendezetlenebb külvárosi
részeken vágtunk keresztül. A szemeteskukák mellett keselyűk gubbasztottak, a parkokban feltűntek
az első Bar-faced Ibis-ek és Cattle Egret-ek, a házak között Carib Grackle-ök és Shiny Cowbird-ök
röpködtek mindenfelé. A Florida Park a repülőtérhez közel helyezkedik el, ezért a park reggeli
kapunyitásáig számos repülő húzott el fölöttünk. A Covid-járvány miatt átmenetileg zárva tartott a
park, bár minket külön engedéllyel beengedtek, de a lelkünkre kötötték, hogy csak a kijelölt
ösvényeken maradjunk, mert a park nem túl biztonságos. Miután ezzel teljesen megnyugtattak
bennünket, találomra nekivágtunk a táblával jelzett fő ösvénynek, amely a tóhoz vezetett. A rövid út
egy másodlagos erdőn vezetett keresztül, ahol nem volt túl élénk a mozgás, de azért sikerült
kiszúrnunk néhány madarat (Spectacled Parrotlet, Great Kiskadee, Sulphur-bellied Flycatcher,
Yellow-backed Oriole). A tóhoz érve szétnéztünk spektívvel, így a nyílt vízen tartózkodó madarak
majd mindegyikét láthattuk erről a pontról (Masked Duck, Ruddy Duck, Andean Duck, Least Grebe,
Pied-billed Grebe, Common Gallinule, American Coot). A víz fölött gyakoribb fecskék cikáztak (Blueand-white Swallow, Pale-footed Swallow), a száraz fák csúcsán Tropical Kingbird-ök őrködtek.
Végighaladtunk a tó menti ösvényen a fedett betekintőig, az út sásos-kákás mellett haladt, néhány
helyen a nyiladékokban kilátással a nyílt vízre. Számos Bar-faced Ibis, Southern Lapwing és Western
Cattle Egret üldögélt a növényzet szélében, a tó közepén levő szigeteken Striated Heron, Great és
Snowy Egret táplálkozott. Óvatosan haladtunk az ösvényen, keresve az egyik fő célfajunkat: a Bogota
rail-t (E). Végül a betekintő előtt sikerrel jártunk, két példány is előmerészkedett a sűrű
növényzetből. A kiépített lesből körbenézve már túl sok újat nem láttunk, a kiszáradt vízparti fákról
egy halászsas (Western Osprey) ugrott meg, a kákához hasonló vízinövények közt néhány Yellowhooded Blackbird mozgott, a víz fölött átrepült egy Spotted Sandpiper és még két Bogota Rail (E)
mászkált a szegélyben.

Andean Duck

Yellow-headed Blackbird

Visszafelé úton több helyen próbáltuk másik célfajunkat keresni (Appolinar’s Wren (E)), de két House
Wren-en kívül semmi nem mozdult a növényzetben. Mivel aznap még két helyszínen szerettünk
volna madarászni, úgy döntöttünk, hogy nem erőltetjük tovább a Florida parkot. A bejárat környékén
még láttunk pár közönséges fajt (Eared Dove, Great Thrush, Yellow-bellied Siskin, Rufous-collared
Sparrow, Saffron Finch), majd autóba ülve nekiindultunk északi irányba, követve a Magdalena-folyó
völgyét, leereszkedve a magasan fekvő régiókból. Útközben több száz leálló sávban tekerő biciklist
előztünk meg. Először azt hittük verseny van, de aztán rájöttünk, hogy ezek egyszerű amatőrök,
akiknek a célja egy 3000 méteren levő hágó étterme, ahol vidáman megreggeliztek, majd
visszagurultak Bogotába. Mi is megálltunk itt reggelizni, a menü húslevesből (20-30 deka
marhahússal), 4-5 tojásból készült rántottából, néhány édes és sós sütiből, papayaléből és kávából
állt fejenként. Aznap már nem nagyon gondolkoztunk evésen.

Bogota Rail (E)

Jardin Encantado (San Francisco de Sales, Cundinamarca)
Bogotától 52 kilométerre északra, San Francisco településen található az a kis kertes ház, ami a
Bogota környékén madarászni vágyók kötelező megállóhelye ha a Keleti-Andok hegylábi területeinek
kolibri fajait szeretnék látni. A Jardin Encantado-nak nevezett hely egy teljesen hétköznapi ház apró
kertjében kialakított madáretető. A tenyérnyi udvaron több tucat cukros etető és gyümölcsökkel
feltöltött etető van kihelyezve, amire a nap bármely szakaszában tömegesen járnak a kolibrik,
tangarák és más madarak táplálkozni. A ház egy nagy fákkal övezett folyó partján fekszik, a település
egyik átlagos utcájának közepén, más házakkal körülvéve. Ezért is meglepő az a madárbőség, ami a
kertben tapasztalható. San Francisco szelíd hegyek között található 1500 méter magasan, így itt más
kolibri fajok láthatók, mint a sokkal magasabban fekvő Hummingbird Observatory-ban La Calera
mellett. Az itt lakók elkötelezetten etetik a madarakat, szinte az egész napjuk az etetők újratöltésével
telik. 23 kolibri fajt figyeltek meg bizonyítottan eddig a kertben, ebből 8-10-et akár egy alkalommal is
láthatnak az idelátogatók. A hely nagyon népszerű, ezért előre kell foglalni időpontot, a belépő
megvásárlása után 1-2 órát lehet a kertben eltölteni. Az etetőkön néhány endemikus faj is előfordul,
ezek közül a leggyakoribb az Indigo-capped Hummingbird (E). A madarakon kívül akarva-akaratlanul
betekintést nyerhetünk az itt élő család mindennapjaiba, aki kedveli a valóságshowkat nem fog
csalódni a kert ez irányú szolgáltatásait illetően sem. A kertben töltött rövid idő alatt nyolc kolibrifajt
és összesen 31 fajt láttunk.

A Jardin Encantado madáretetői

Útinapló
A dél környéki órákban érkeztünk meg San Francisco utcáira és hamarosan már a Jardin Encantado
kertjében nyüzsgő kolibrik tömegein ámultunk. Nem túlzás azt mondani, hogy több tucat kolibri
repkedett tőlünk 1-2 méterre, gyakran a fejünket is be kellett húzni egy-egy túl közel repülő madár
miatt. A villámgyorsan cikázó madarak határozása sem egyszerű elsőre, kell egy kis idő, míg rááll az
ember szeme, melyik kolibrit miről lehet felismerni. Rövid idő alatt nyolc fajt sikerült látnunk és
fotóznunk. Tömeges volt a Black-throated Mango, a White-vented Plumeleteer, a Sparkling
Violetear és a White-necked Jacobin. A kert egyik legjobb faja, az endemikus Indigo-capped
Hummingbird (E) is rendszeresen jelen volt, míg a többi faj ritkábban került szemünk elé, de azért
időről-időre feltűntek az etetőkön (Brown Violetear, White-bellied Woodstar, Rufous-tailed
Hummingbird). Jól mozogtak a tangarák is. A gyümölcsre rájárt a Crimson-backed, Blue-grey, Bayheaded és a Plain-colored Tanager. A folyó parti fákon több Scrub Tanager (NE) is röpködött. A
tanagereken kívül az etetőkön táplálkozott még jó néhány Saffron Finch, Bananaquit, Thick-billed
Euphonia, Ruddy Ground-Dove és Shiny Cowbird is. A környező bokrokban láttunk még egy-egy
Streaked Saltator-t, White-sided Flowerpiercer-t és Tropical Mockingbird-öt. Egy idő után azért
besokall a jó madarászember az állatkert-szerű élménytől, így nemsokára tovább indultunk egy
természetesebb élőhely felé a Tabacal-tóhoz, ahol a Keleti-Andok hegylábi erdőiben honos tipikus
neotropikus madárfajokban reménykedtünk.

Black-throated Mango hím

Rufous-tailed Hummingbird

Indigo-capped Hummingbird a kolumbiai Andok endemikus kolibrije (Cs.Sz.)

Bananaqiut

Tabacal Lake (La Vega, Cundinamarca)

La Vega kisvárosától pár kilométerre található egy hegyek ölelésében fekvő tengerszem-szerű kis tó:
a Tabacal Lake. A tó környezete kellemes kiránduló hely, jól kijárt, kitáblázott ösvényekkel és
fajgazdag erdőkkel. A helybéli bennszülött törzsek legendái és mítoszai tették ismertté és népszerűvé
a kirándulók körében, akik hétvégenként nagy tömegekben lepik el a területet. A bejáratnál
éttermek, szuvenírboltok és zsúfolt parkoló található, így aki zavarás nélkül szeretne madarakat látni,
annak érdemes nagyon korán érkeznie. A Magdaléna-völgyet övező hegylábi erdő még a Kelet-Andok
hegyi esőerdeinek (Cordillera Oriental montane forests) ökorégiójához tartozik, 1250 méter magasan
található. Két endemikus madárfaj is előfordul a környéken, az Apical Flycatcher (E) és a Velvetfronted Euphonia (E). Bogotából a Magdaléna-völgy felé haladva érdemes egy-két órát eltölteni itt az
erdei ösvényeken, de hétvégén számítani kell a látogatók tömegeinek zavaró jelenlétére. A Tabacaltó környékén két óra alatt 22 fajt figyeltünk meg.

erdei ösvény a Tabacal-tó mellett

erdei aljnövényzet

Útinapló
Délutáni értük el a La Vega városka melletti kirándulóhelyhez, a Tabacal-tóhoz. Kicsit késésben
voltunk az eredeti tervhez képest, mert az egyik utat lezárták hegycsuszamlás miatt. A belépő
megvásárlása után találomra bevetettük magunkat az erdőbe az első kevésbé zsúfolt felfelé vezető
ösvényen. A nem túl meredek trailen jól kiléptünk, hogy eltávolodjunk a zajongó tömegtől. Amikor
egy kis nyugalmunk lett, rögtön a szemünk elé került pár antbird (Plain Antvireo, Blue-lored
Antbird), és két bokorban bujkáló Trilling Gnatwren (Long-billed Gnatwren). Az ösvényen
szaladgáltak előttünk a rigók, három fajt is sikerült látnunk (Pale-breasted Thrush, Great Thrush,
Black-billed Thrush). Annak ellenére, hogy az irodalom szerint másodlagos erdők találhatóak itt,
mégis természetes benyomást keltett. Öreg palánkgyökeres fák, kidőlt korhadó fatörzsek és buja
aljnövényzet között kanyargott ösvényünk. Egy nagyobb kidőlt fa helyén növekvő vékonyka, görbe

törzsű fácskákból álló sűrűben meghallottuk a manakinek jellegzetes rövid, pergő
szárnyrezegtetésének hangját. Pár perc múlva kiugrált elénk két-három White-bearded Manakin.

Blue-lored Antbird

Első manakin fajunknak nagyon megörültünk, így már nem is nagyon zavartak az erdei kirándulók.
Oldottabb hangulatban folytattuk utunkat az ösvény végén található kilátóponthoz, ahonnan jó
rálátás nyílt a tóra és a környező sziklás hegyekre. Magasan keselyűk és sarlósfecskék (Short-tailed
Swift) köröztek. A Fő ösvényen terveztünk visszamenni, de az olyan zsúfolt volt, hogy úgy
döntöttünk, hogy visszatérünk a manakines ösvényre és ugyanazon az úton térünk vissza, mint amin
feljöttünk a kilátóig.

White-bearded Manakin (T.Á.)

Visszafelé az ösvényen láttunk pár galambot (White-tipped Dove, Eared Dove), néhány Crimsonbacked Tanager-t és két Plain-brown Woodcreeper-t. Egy másik helyen ráakadtunk a White-bearded
Manakin-ek lekjére, itt legalább 4-5 hím madár mozgott és zajongott.
A kijárat környékén még láttunk pár Black-throated Mango-t és néhány közönségesebb faj is
mozgott a virágzó bokrok környékén (Bananaquit, Tropical Kingbird, Tropical Mockingbird, Rufouscollared Sparrow). Ebéd helyett ittunk egy-két sört hűsítőként (ezen a magasságon már kellemesen
izzasztó volt a hőmérséklet), majd tovább indultunk aznapi szállásunk felé, ami már a Rio Claro
Natural Reserve-ben volt.
A Magdaléna-folyó völgyében, még mielőtt átkeltünk volna a folyó nyugati partjára, megálltunk
tankolni. Ez a megálló elég termékenynek bizonyult, a környező nedves réteken több madárfajt
sikerült pár perc alatt összeszednünk (Black-bellied Whistling Duck, Smooth-billed és Groove-billed
Ani, Wattled Jacana, Savanna Hawk, Aplomando Falcon, Crested és Yellow-headed Caracara,
Yellow-crowned Amazon, Cattle Tyrant, Pied Water-tyrant, Great Kiskadee, Fork-tailed Flycatcher).
A sötétedés előtti utolsó fényeknél még körbenéztünk a Magdaléna-folyó hídjáról a környező nedves
réteken, de a vágyott Northern Screemer-t már nem sikerült meglátnunk.

Rio Claro National Reserve (San Luis, Antioquia)
A Rio Claro-kanyon Antioquia dél-keleti sarkában található a Középső-Andok keleti oldalán,
mellékfolyóival a Magdalena-folyó vízgyűjtőjéhez tartozik. A kanyon környéki erdők az utolsó
maradványai A Magdaléna-völgy egykor jelentős kiterjedésű trópusi esőerdeinek. A völgyben
évszázadok óta zajló erdőirtásoknak, a bányászatnak és az mezőgazdasági termőterületek intenzív
növekedésének köszönhetően ma már csak néhány erdőrezervátum őrzi az Amazonas-medence és a
Panamai-földnyelv esőerdőivel rokon erdőterületeket. Egykoron az észak-déli lefutású Magdalénavölgy biogeográfiai folyosóként szolgált, összeköttetést biztosított a közép-amerikai és dél-amerikai
trópusi esőerdők között, lehetővé téve a fajok vándorlását. Ennek köszönhetően rendkívül komplex
és fajokban gazdag élőlényközösségek jöhettek létre. Az Andok folyamatos emelkedésével ez a
korridor elvesztette közvetlen kapcsolatát a panamai és amazonasi erdőkkel, így számos endemikus
faj alakulhatott ki az idők során. A völgyben nyomokban megmaradt száraz és nedves trópusi
erdőkben a Magdaléna-völgy endemikus madárfajain kívül (Magdalena Antbird, Antioquia BristeTyrant, Beautiful Woodpecker, Sooty Ant-tanager), több madárfaj itt éri el elterjedésének déli
határát. A Rio Claro-kanyon az épen maradt természetes élőhelyek között is különlegesnek számít,
mert a környező vulkanikus alapkőzetekkel szemben, a folyó itt mészkőből és márványból álló hegyek
közé vágta be a medrét. A mészkőhegységekre jellemző változatos karsztos geológiai képződmények,
barlangok, víznyelők és látványos vízesések jellemzik a területet. A Rio Claro kanyonja a trópusi
karszterdők (tropical karst forests) közé tartozik, amelyek világszerte ritkának és sebezhetőnek
számítanak.

A Rio Claro folyó

A térség élővilága Kolumbián belül is jelentős, csak a gerincesek közül a Rio Claro National Reserveben több mint 350 madár, 100 emlős, 70 hüllő, 45 kétéltű és 50 halfajt figyeltek meg.
A magántulajdonban lévő védett területet a nyolcvanas években hozták létre, az élőhelyek védelmén
kívül jelentős turisztikai szerepe is van. A látványos szurdokban több szálláshely, étterem is található
és lehetőség van különböző szabadidős sportokra is (rafting, zip-line, trekking, kanyoning), emiatt
főleg hétvégenként vagy ünnepnapokon eléggé zsúfolt lehet. A rezervátum központjában található
lodge tökéletes kiindulópont a terület felfedezéséhez, néhány kilométeres túrával bejárható az
összes madarászösvény. A szobák vadregényesek, ablaküveg nincs, így közvetlen közelről láthatjuk a
folyóparti fákon mozgó madarakat. A moszkitók ellen az ágy fölé függesztett háló véd, de a
csúszómászók akadálytalanul bejuthatnak és az eső is bever. Ennek ellenére vagy pont ezek miatt,
utazásunk talán legjobb szállása volt. A Rio Claroban másfél napot töltöttünk és a Magdalénavölgyben látott madarakkal együtt 116 fajt figyeltünk meg.

Szállásunk a Rio Claro Lodge-ban

Útinapló
A Medellinbe vezető főúton gyötrelmesen lassan haladtunk a konvojban araszoló kamionok miatt,
ezért későre járt már az idő, mire megérkeztünk a Rio Claro Nature Reserve bejáratához, amit zárva
találtunk. Mint kiderült, a park akkor már egy hónapja zárva tartott, mert egy valóságshowt
forgattak, aminek éppen az utolsó napján érkeztünk meg. Egy-két órás egyeztetés után, bejutottunk
a park területén levő szállásunkra a park igazgatójának személyes közbenjárásának köszönhetően. Az
enyhén és közepesen ittas stábtagokon kívül, csak mi voltunk vendégek és szerencsére ez így is
maradt itt tartózkodásunk ideje alatt, így sikerült elkerülni a területre egyébként jellemző tömeges
emberi jelenlétet és zavarást.
Az éjszaka nagy vihar csapot le a kanyonra, dörgött villámlott és ömlött az eső. Hajnalban még
javában szakadt, csak korai reggelink közben állt el. A folyót követő Main Road-on kezdtük a napot. A
rezervátum fő közlekedési útvonala egy jól járható, aszfaltozatlan köves-földes út, melyet egyik
oldalról a folyó, a másik oldalon sűrű erdő határol. Az eső után lassan éledezett az erdő, a Mulatapatakig vezető úton csak néhány faj mozgott (Greater Ani, Black Phoebe, Yellow-margined (Yellowwinged) Flatbill, Cinereous Becard, Bay Wren, Russet-winged Schiffornis ). Ahol a patak keresztezi
az utat, kicsit megélénkült a madármozgás. A környező fákon egy csapat Dusky-faced Mitrospingus
ugrált, egy vékony fácskán megtaláltuk a Rufous-breasted Hermit fészkét, a patakot kísérő páfrányos
aljnövényzetben Black-bellied és Band-backed Wren bujkált, a vízfolyás kövein egy Buff-rumped
Warbler pár etette a fiókáit. A Mulata trail a Rio Claro legzavartalanabb ösvénye, ami felkapaszkodik
a Mulata-patakot követve a hegyoldalra. A patakot mindét oldalon sűrű természetes erdő kíséri, így a
rezervátum talán legjobb madarászösvényének számít, ahol a legjobb eséllyel láthatjuk a Magdaléna
endemikus madárfajokat. Az ösvényen lassan haladva rögtön özönleni kezdtek a fajok. Egy magas fa
csúcsáról Channel-billed Toucan kiabált és néhány Saffron-headed Parrot vágott át a völgyön. Egy kis
ranger házikónál Black-chested Jay csapat riasztott, majd a patak parti bozótosban Little Tinamou

hangját hallottuk. A keskeny, meredek ösvényt övező sűrűben, vegyes madárcsapatban (Dot-winged
Antwren, Pacific Antwren, Plain Antvireo, Blue-lored Antbird, Rufous Mourner) előkerült az első
endemikus célfajunk a Magdalena Antbird (E). Egy ösvény melletti pálmafácska levelein függő
fészekből Black-capped Pygmy-Tyrant repült ki. Az ösvény hamarosan leereszkedett a Mulatapatakhoz és egy darabig a mederben vezetett. A sejtelmes fényekben, kisebb-nagyobb sziklák között
csendesen csordogáló patak az egyik leghangulatosabb helye volt egész utazásunknak. Az ösvény újra
emelkedni kezdett és mire felértünk a gerincre pár új fajjal gazdagodott fajlistánk (Wedge-billed
Woodcreeper, Plai Xenops, Slaty-winged (Rufous-backed) Foliage-gleaner, Long-billed Tyrant,
White-vented Plumeletear, Yellow Oriole). A nyíltabb helyekről át tudtuk nézni a ragadozókat, a
szokásos két gyakori keselyű faj mellett néhány King Vulture-t fedeztünk fel, de bekörözött fölénk
pár más ragadozó is (Short-tailed, Grey-headed és Crane Hawk). Népes sarlósfecske csapatok (Shorttailed és White-collared Swift) cikáztak a szirtek közelében. A gerincen haladva rövidesen elértük a
Golden-headed Manakin-ek lekjét, ahol 4-5 hím madár is aktívan mozgott, a vízszintes ágakon
táncoló madarakat sokáig elnézegettük. A manakinek lekjéhez közel elég sok lombkoronában mozgó
más madarat is láttunk (Fulvous-vented és Thick-billed Euphonia, Green és Purple Honeycreeper,
Buff-throated Saltator, Purple-crowned Fairy), legjobban közülük a Yellow-tufted Dacnis nyerte el
tetszésünket.

Golden-headed Manakin (T.Á.)

Az út enyhén emelkedve követte a gerincet, míg egy szárazabb, holt fákkal teli erdőhöz nem ért.
Útközben egy vegyes madárcsapatot követve bevetettük magunkat a sűrűbe, ahol nagy örömünkre
megtaláltuk a Grey-cheeked Nunlet-et, de a tangarák között (Bay-headed, White-sided, Bluenecked, Golden-hooded, Tawny-crested Tanager) sikerült begyűjtenünk második endemikus
fajunkat is, a Sooty Ant-tanager (E)-t. Ahol a hatalmas ernyős lombú fák ritkásan álltak az
hegyoldalban, lehetőségünk nyílt nagyobb területet átlátni. Jól mozogtak itt is a már látott tangarák.
Hamarosan egy kivétellel teljes lett az endemikus célfajaink listája, mert szinte egy időben vettük
észre a lombok között ugráló White-mantled Barbet (E)-eket és egy pár Beautiful Woodpecker (E)-t.
Ekkorra már magasan járt és perzselően sütött a nap, így nem láttuk értelmét tovább menni az
ösvényen. Visszatértünk ugyanazon az úton a Main Road-ra. Szállásunkon megebédeltünk és rövid
pihenés után a folyót követő gyalog ösvényen dél felé indultunk. A végcél a Cueva de los Guacharos

nevű barlang volt, aminek bejárata a túlparti sziklafalon 2-3 méter magasan tátong és Kolumbia egyik
legjobb Oilbird megfigyelő helye. Az egyedülállóan gyümölccsel táplálkozó lappantyúféle, nappal a
barlangok mélyén pihen, majd sötétedéskor tömegesen hagyja el pihenőhelyét. A barlangok
sötétjében a denevérekhez hasonlóan eckholokációval tájékozódik. A látványos kihúzás során
százszámra keringenek a barlang bejárata előtt és félelmetes, földöntúli hangokat adnak ki, amit még
különösebbé tesz a barlangi visszhang. A Rio Claro mészkőbarlangjai ideális pihenőhelyei a
kolóniáknak, a környéken több is található belőlük. A félelmetes hangok és a sötét repülő árnyak
számos babona táptalajául szolgáltak, hol rettegtek tőlük az emberek, hol tűzzel-vassal irtották a
madarakat. A bennszülöttek a madarakat összefogdosva lámpaolajat főztek belőlük, innen származik
elnevezésük is.

White-footed Tamarin kritikusan veszélyeztetett endemikus majomfaj

A sötétedésig a folyóparton sétálgatva a következő madarakat láttuk: Fasciated Tiger-heron, Ringed
Kingfisher, Swallow-tailed Kite, Bat Falcon, Collared Aracari, Yellow-throated (Chestnut-mandibled)
Toucan. A jól kiépített ösvény többször levezet a folyó partjára ahol a víz simára koptatott
márványsziklák között folyik. A magasra nyúló kanyonfalak, a folyó fölé behajló nagy fák, a
kristálytiszta víz, a zúgók és az érdekes sziklaalakzatok nagyon látványosak, nem csoda, hogy a
kanyon olyan népszerű a kirándulók körében. Az ösvény fölötti fákon észrevettünk egy majmot, a
White-footed Tamarin-t ami kritikusan veszélyeztetett kolumbiai endemikus. A sötétség beállta előtt
még megkockáztattunk egy kis úszkálást a nem túl meleg, gyors sodrású folyó egy csöndesebb
szakaszán. Lassan besötétedett, a víz fölött még csak két Short-tailed Hawk vadászgatott, de
nemsokára barlang mélyéről kiszűrődtek az első félelmetes hangok, amelyek egyre erősödtek, majd
feltűnt néhány óvatosan ki-be repülő Oilbird is. Ahogy teltek a percek a pár madárból tucatnyi lett,
majd egyszer csak megindult a kolónia többi tagja is. Százszámra nyüzsögtek torokhangon vartyogva
a bejárat előtt, majd egyre nagyobb köröket leírva szétszóródtak a táplálkozó területeik felé véve az

irányt. Az élmény egészen különleges és intenzív volt, az Olibird kirajzás az egyik legjobb
madarászélmény volt az egész út alatt. Sötétben tértünk vissza a szállásig, útközben pókok,
százlábúak, békák és egy kígyó is lámpáink fénycsóvájába került.

Channel-billed (Citron-throated) Toucan

A menetrend szerinti éjjeli eső másnap reggel kicsit tovább tartott, így esőben próbáltunk madarakat
keresni a Rio Claro túlsó partján, ahová a szállásunkról induló fém függőhíd vezetett át. Fél órát
mászkáltunk az erdőben, de szinte semmit sem láttunk, ezért visszatértünk reggelizni. Az egyébként
kristálytiszta folyó a kiadós eső hatására sáros folyammá duzzadt, méternyit emelkedve medrében.
Az eső lassan elállt, így elindultunk a főbejárat felé a Main Road-on. Pár száz méter séta után
megugrott előttünk egy bagoly, szerencsére láttuk, hová szállt be, így hamarosan megtaláltuk utunk
egyetlen Spectacled Owl-ját. Az előző nap már bejárt területen előkerült még újként egy Whitetailed Trogon, egy Long-billed Hermit és a már látott Bay Wren, Buff-rumped Warbler, Palebreasted és Black-billed Thrush is. A Mulata-patakot elhagyva több vegyes madárcsapatba is
belefutottunk, hosszú percekig kapkodtuk a távcsöveinket, hogy minél több fajt láthassunk
(Olivaceous Piculet, Rusty-margined, Grey-capped, Streaked Flycatcher, Cinereous Becard, Squirrel
Cuckoo, Greater Ani, Dusky Mitrospingus). A csapatban sikerült megtalálnunk a Rio Claro-ban várt
utolsó endemikus célfajunkat, az Antioquia Bristle-Tyrant (E) -et is. A főbejárat melletti nyílt
területen az esőt felváltó napsütésben jól mozogtak a madarak. A bokrosokban Common és Blackheaded Tody-Flycatcher, Bicolored Wren és egy Rufous-tailed Jacamar vadászgatott, a hatalmas
pálmák törzsén, költőüregeik körül néhány Orange-chinned Parakeet kergetőzött. A gyümölcsfákon
Bananaquit, Blue-gray Tanager, Palm tanager táplálkozott, majd egy kisebb csapat Collared Aracari
szállt be. A vezetéken Tropical Mockingbird, Great Kiskadee üldögélt. Egy kibelezett lámpatestbe
House Wren pár rakott fészket, nagyban hordták a rovarokat a fiókáknak. Visszafelé utunkon három
harkályfajt is láttunk (Red-rumped, Red-crowned és Cinnamon Woodpecker) és egy pár Violaceous
(Gartnered) Trogon-t is sikerült fotóznunk.

Orange-chinned Parakeet

Collared Aracari

Közben megérkezett sofőrünk, így gyorsan összepakoltunk, megebédeltünk és útra keltünk röpke 5
órás autóutunknak Medellin felé a kanyargós főúton. A szálláshoz érve, még utoljára ránéztünk a
folyóra. Az egyik kis szigeten levő fán egy fotogén Channel-billed Toucan állt modellt, a köveken
Black Phoebe-k röpködtek.

Violaceous (Gartered) Trogon

Rufous-tailed Jacamar

Alkonyatkor értünk be a hegyektől övezett nagyvárosba, ahol az utolsó fényeknél még láttunk
néhány városi arapapagájt elrepülni a magas épületek között. A csúcsforgalomban lassan araszoltunk
és tekintve a robogósok nagy számát, végül is jó eredménynek számít, hogy Angel csak egyszer ütött
el hajszál híján egy merészen lavírozó motorost. A hegyoldalban fekvő szállásunk, az Extramadura
Hotel a gyarmati időkre emlékeztető épület volt, a reggeliző hely egy szentképekkel és szobrokkal teli
kápolnára hasonlított leginkább. A hotelnek is furcsa hangulata volt, de az közeli étteremben
megvacsorázni igazi szürreális élmény volt. A hatalmas terem díszítőelemei között jól megfért egymás
mellett a kréta kori dzsungel, az afrikai szavanna, a jezsuita kolostorok világa és egy termetes Hulk
szobor sem hiányozhatott a díszletből. Mindezt egy drámai pillanatban ízléses zöld neonfénnyel
világították meg, ami végleg egy nyomasztó álomvilágba taszította a hely amúgy is ingatag valóságát.

kommentár nélkül

La Romera Park (Sabatena, Antioquia)
A Medellin közvetlen szomszédságában levő Sabatena településről kanyargós hegyi út vezet fel egy
magántulajdonban levő parkhoz, a La Romera Ecological Parkhoz. Az Aruba-völgy felső szakaszán
található hegyi esőrdők egyik védett területe ez, ami a Medellin vízellátásának fontos bázisa és
rekreációs célokat is szolgál. A La Romerába vezető út felső szakasza már 1600-1800 méter magasan
fut és épen maradt szép, hegyi esőerdőn vág keresztül. A nem túl nagy park területén 190 madárfajt
figyeltek már meg, ezek közül a legnevezetesebbek a Yellow-headed Manakin és az endemikus Redbellied Grackle (E), amely itt kifejezetten gyakorinak számít. Az út felső részén ugyanazok a madarak
megtalálhatóak, mint a park területén, ezért nem feltétlen kell belépni a park területére.
Útinapló
Medellin modern belvárosát elhagyva meredeken kapaszkodott fel az út a híres-hírhedt külvárosi
favellák között a várost övező hegyek felé. A zegzugos kis utcákon haladva végignézhettük, hogyan
ébredezett a város. Néhány utca olyan meredek volt, hogy az autónk csak nagy nehezen tudta

leküzdeni az emelkedőt, volt olyan eset, amikor csak második nekifutásra sikerült feljutnunk az utca
tetejére. Angel szigorúan meghagyta, hogy húzzuk fel az ablakot és lehetőleg ne látszódjanak a
távcsövek, fényképezőgépek és a mobilokat se tartsuk a kezünkben. Mire feljutottunk a város
katlanából a hegyek közé, az eső is eleredt. Szépen karbantartott farmok között vezetett az út, míg
elértük Sabatena települést, ami Medellin egyik külvárosa. Útközben két helyen is láttunk oszlopokon
és dróton üldögélő Andean Motmot-ot. Sabatenából keskeny út vezetett fel a La Romera Ecological
Park bejáratához. Ekkorra már zuhogott az eső, így amikor egy Sickle-winged Guan átsétált előttünk
az úton és felkapaszkodott az egyik kis vízesés medrében, rögtön eláztunk, ahogyan kiugráltunk az
autóból. A park bejáratánál leparkoltunk és felvettük esőkabátjainkat, de a fényképezőgépeket ilyen
esőben fölöslegesnek Ítéltük. Alig sétáltunk száz métert, az egyik út menti fán rögtön megtaláltuk
keresett célfajunkat, a Red-bellied Grackle (E) pár egyedből álló hangos csapatát. Mint kiderült, ezen
a fán fészkelt egy 4-5 fészekből álló kis kolónia. Az út felső egy kilométeres szakaszán járkáltunk felalá, reménykedve, hogy előkerülnek a Yellow-headed Manakinek, de az eső annyira esett, hogy a
madarak nem mozdultak, pedig az útleírások alapján ezen a szakaszon van a hím madarak lekje. Az
úton lassan haladva több brushfinch fajt is láttunk (Chestnut-capped, White-naped (Yellowthroated), Pale-naped Brushfinch), úgy látszik őket kevésbé zavarta az eső. A sűrű aljnövényzetben
mozgott egy Speckle-breasted Wren (Columbian Wren), míg a lombkoronában Common BushTanager (Common Chlorospingus)-t láttunk. Végül, indulás előtt még berepült fölénk két Emerald
Toucanet is, amiket zöld színük miatt nem is volt olyan könnyű jól megfigyelni a sűrű lombok között.
Autóval lassan ereszkedtünk lefelé meg-meg állva, amikor nagy ricsajjal megszólaltak a Columbian
Chachlaca (E) -ák. Legalább 8-10 madár bandázott az erdőben, majd mielőtt elhagytuk volna a zárt
erdőt egy vegyes tangara csapat (Lacrimose Mountain-Tanager, Golden, Bay-headed, Goldenhooded Tanager, Tanager) szállt elénk egy kisebb fára. Utunkat az antioquiai San Pedro városa felé
folytattuk, aminek közelében egy farmon vártak ránk, hogy körbevezessenek azon a területen, ahol a
világ egyik legritkább madarát fedezték fel újra nemrégiben.

Emerald Toucanet

Finca Las Brisas (San Perdo de Los Milagros, Antioquia)
2007-ben írták le a tudományra új fajként 3 múzeumi példány alapján azt a madarat, ami szinte az
egész világon a legritkábbak közé tartozik: az Antioquia Brusfinch-et. Több expedíció is kereste a
madarat a múzeumi példányokról rendelkezésre álló nem túl pontos információk alapján, de a
keresés sikertelenül zárult. A fajt kihaltnak hitték. 2018 januárjában az antioquiai San Pedro de Los
Milagros település közelében levő farmon a tulajdonos fia nagy meglepetésére újra ráakadt a faj egy
példányára. A szenzációs felfedezés után a helyi madarászok a környéken további példányokat
találtak, így ma már a fajnak legalább 20 egyedéről tudunk. A madár élőhelye nem túl különleges, a
mezőgazdasági területekkel körbevett vízfolyásokat követő sűrű bokrosokban fészkel. Eredeti
valószínűsíthető élőhelye mára jelentősen feldarabolódott, a szubpopulációk elszigetelődtek
egymástól, a faj a tényleges kipusztulás szélén áll. A faj megmentésére alapítványt hoztak létre és
intenzíven próbálják védeni a megmaradt egyedek élőhelyeit.

Az Antiochia Brushfinch élőhelye és a faj újrafelfedezője

Útinapló
Újból átvágtunk Medellinen és hamarosan San Pedro de Los Milagros városkájába értünk, ahol
leszervezték nekünk, hogy fogadjanak bennünket a Finca Las Brisas farmon. Mezőgazdasági területek
között vezető mellékutakon értük el a farmot, ahol személyesen a tulajdonos 30 év körüli fia fogadott
bennünket, hogy megpróbáljuk megkeresni az Antioquia Brushfinch-eket. A srác pár szóban
elmondta az újrafelfedezés körülményeit, beszélt a fajról és élőhelyről. Szerencsére nem vitte
túlzásba az ismertetést, mert már eléggé izgatottak voltunk és mindenáron indulni szerettünk volna
megkeresni a madarakat. A farm 2500 méter magasan fekszik, nagy részén intenzív gazdálkodás
zajlik, csak a tájat átszelő patakvölgyekben maradt meg a bokros növényzet. Ezekben kerestük a

brushfinch-eket. Két revír is volt 2021-ben a birtokon, mindkettőhöz elgyalogoltunk. A bozótosban
keresés közben más gyakori énekes fajok is szem elé kerültek (Azara’s Spinetail, Mountain Elenia,
Common Tody-flycatcher, Golden-fronted Whitestart, Blue-gray Tanager), de több példányt láttunk
a ritkább Black-throated Flowerpiercer-ből is. Legalább két helyről szólt Chestnut-crowned Antpitta
is, de erre a fajra most nem tudtunk időt szánni. Az első revírben nem találtuk a madarakat, ezért a
magasabban fekvő másik revírhez igyekeztünk. Itt már eléggé fújtattunk, mert az előző napi vacsora
némiképpen elrontotta a gyomrunkat, ami a magassággal és a reggeli elázással kiegészítve
megtépázta kondíciónkat, de azért derekasan küzdöttünk az extrém ritka faj meglátásának
reményétől hajtva. Az ültetvények fölött keselyűk és egy White-tailed Hawk keringett, a magányos
fákon Roadside Hawk és Crested Caracara üldögélt, a veteményes szélén Lesser Goldfinch-ek és
Black-and-White Seedeater-ek szedegettek. Az oszlopokon Tropical Mockingbird és Brown-backed
Chat-tyrant örködött. A második revírben sem jártunk szerencsével, így egy kicsit reményvesztetten
indultunk visszafelé, hátha az első helyen még előkerül madarunk.

Great Thrush

A hely közelében éppen a galambokat nézegettük (White-tipped Dove és Band-tailed
Pigeon), amikor egy gyanús madár berepült előttünk a bozótosba. Minden távcső a bokorra
szegeződött. Pár feszült pillanat múlva kiugrott elénk a várva-várt faj: az Antiochia Brushfinch
(E) két példánya! Egész közelre bevártak, így néhány bizonyító fotót is sikerült készítenünk
róluk. Álomszerű volt látni ennyire közelről egy ilyen ritka madárfajt, az újrafelfedezés óta
eltelt négy évben a Covid-járvány miatt csak kevés embernek adatott meg ez az élmény. A
túra végén vezetőnk figyelmünkbe ajánlotta a faj megmentésére létrehozott alapítványt és
megajándékozott bennünket pár aprósággal. Nagy élmény volt a farmon töltött két óra.

Antiochia Brushfinch (a 2018-ban újra felfedezett endemizmus)

