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De gevolgde reisroute:  
 

 
 
1: Gamboa en omstreken (Pipeline Road, Summit Ponds, Metropolitan reservaat) 
2: Cerro Azul 
3: Tortí en San Fransisco reservaat 
4: Tierra Nueva reservaat 
5: David 
6: Volcan 
7: Bosquette 
- Landtransfers 
- Binnenlandse vlucht 



Reisschema  
 
Dag 1 – 23/07/2014 Amsterdam – Panama – Gamboa Lodge 
KLM levert alle deelnemers en hun bagage keurig af in Panama City…alvast een goed begin…Hier wordt de 
groep verwelkomd door Pieter Westra, Nederlandstalige begeleider en Guido en Luis, lokale Panamese 
begeleiders…de transfer naar de lodge levert alvast de eerste soorten op zoals de onvermijdelijke Great-tailed 
Grackle en enkel overvliegende Neotropic Cormorants… 
 
Dag 2 – 24/07/2014: Gamboa – Gamboa Lodge 
Het plan van gids Guido is het vandaag rustig aan te doen met een introductie van de meest algemene 
regenwoudsoorten. Desalniettemin wordt het voor velen zoals verwacht een ware overrompeling van nieuwe 
soorten…tja de hoge biodiversiteit is nu eenmaal eigen aan een tropisch land zoals Panama, waar het aantal 
soorten per eenheid landoppervlak extreem hoog is…De variatie aan habitats in de nabije omgeving met 
moerasgebieden, secundair regenwoud, tropische tuinen en weilanden levert een uitgebreid gamma van 
vogelsoorten op en het kost ons dan ook weinig moeite om erg veel te zien…Nog voor het licht is horen en 
zien we de Common Paurauqe…bij de eerste lichtstralen worden ook Rufous Motmot en Whooping Motmot 
actief…beide soorten worden keurig gezien vlak voor de deur van de lodge…en voor we het weten krioelt het 
van de vogels zonder 100 m van de lodge te moeten wandelen…Red-lored Parrots en Orange-chinned 
Parakeets vliegen over, een Green Honeycreeper en enkele koppeltjes Crimson-backed Tanagers komen 
vlakbij zitten in een vruchtenboompje, Violaceous Trogon, Forest Elaenia en Golden-fronted Greenlet zitten 
rond te scharrelen in een hoge boom…en zo gaat het maar door…en dat allemaal voor het ontbijt…maar ook 
tijdens het ontbijt worden we niet met rust gelaten…tijdens het eten kunnen we genieten van de activiteit 
aan de vruchtenfeeders met Gray-headed Chachalaca’s, Blue-gray, Plain-caolored en Palm Tanagers, terwijl 
de suikerfeeders een 10 tal kolibriesoorten oplevert zoals de dominante Rufous-tailed Hummingbird, Long-
billed Hermit, Snowy-bellied Hummingbird, Violet-crowned Woodnymph, Blue-chested Hummingbird en de 
piepkleine Violet-bellied Hummingbird…Na het ontbijt gaan we richting regenwoud…onderweg maken we een 
stap aan een grote plas waar Rufescent Tiger-heron en enkele Wattled Jacana’s onze aandacht trekken. We 
wandelen wat aan de rand van het regenwoud wat opnieuw een waterval aan vogelsoorten oplevert met oa 
Fasciated Antbird, Western Slaty Antshrike, Broad-billed Motmot, Cocoa Woodcreeper, Scarlet-rumped 
Caciques en Slaty-tailed Trogon…enkele hebben ook het geluk om de uiterst schuwe White-bellied Antbird 
door het struikgewas te zien sluipen…In de namiddag doen we het rustig aan en positioneren we ons 
strategisch in een gezellig cafeetje met uitzicht op de Chargres Rivier…met een biertje in de ene hand en de 
verrekijker in de andere registreren we Black-bellied Whistling Ducks, Common Moorhens en Purple Galinules. 
Ook Fflycatchers komen uitgebreid aan bod en de erg gelijkaardige Social Flycatcher, Great Kiskadee, Lesser 
Kiskadee en Rusty-margined Flycatchers komen allemaal één voor één voor onze neus zitten zodanig dat we 
rustig hun minimale verschillen in fysieke kenmerken kunnen bestuderen… 
 
Dag 3 – 25/07/2014: Gamboa – Pipeline Road – Gamboa Lodge 
Vandaag staat de wereldberoemde Pipeline Road op het programma in het Parque Nacional Soberania. Dit is 
een goed begaanbare brede weg die evenwijdig ligt aan een in onbruik geraakte oliepijpleiding en zich een 
weg baan door een mooi stuk regenwoud. Bij de eerste zonnestralen staan we reeds paraat en onmiddellijk 
worden we verwelkomd door heel wat vogelsoorten met oa Olivaceous Flatbill, een Speckled Mourner die 
zich erg goed laat benaderen, White-whiskered Puffbirds, Plain-brown en Cocoa Woodcreepers, Spotted 
Antbird en Dot-winged Antwren. Toch is het de kleine Blue-crowned Manakin mannetje dat ons het meest 
bekoort: hij blijkt niet bang te zijn en kan uitgebreid bewonderd en gefotografeerd worden…zijn zwarte 
verenkleed met contrasterend blauw kapje maakt ons even stil. Wat volgt is een stevige reeks trappen in een 
spiraal naar boven een 40-meter hoge toren op...veel tijd o uit te puffen van deze fysieke inspanning krijgen 
we niet…ten eerste worden we overweldigd door een fantastisch zicht op dicht regenwoud zo ver ons oog 
kan kijken in om het even welke richting…vervolgens beseffen dat ook in de boomtoppen heel wat vogels te 
zien zijn…en wat voor soorten…onze eerste toekans worden gezien; zowel Chestnut-mandibled als Keel-billed 
Toucan komen mooi in beeld…later passeert ook nog een groepje Collared Aracari’s langs een nabijgelegen 
regenwoudreus en ook Shining Honeycreeper en de Black-cheeked- en Cinnamon Woodpecker laten zich 
geweldig mooi zien. En Alsof dat nog niet genoeg is krijgen we zowaar een 10-tal Blue Cotinga’s te 



zien…waaronder 
een aantal 

mannetjes, 
waarvan de intens 
azuurblauwe kleur 
bijna pijn aan de 
ogen doet…We 
houden het 
ongeveer 1,5 uur 
uit op de toren,  
omdat de zon 
stilaan op volle 
toeren begint te 
draaien besluiten 
we terug te 
keren...maar ook 
de terugweg zit vol 
van leuke 

verassingen…zo 
krijgen we na lang zoeken onze eerste Whte-tailed Trogon te zien, wordt een koppeltje Brown-hooded Parrots 
gespot van zeer dichtbij en krijgen we een glimp te zien van een erg schuwe Collared Forest Falcon, 
achterdochtig onze richting uitkijkend met een prooi in zijn klauwen…over al deze mooie waarnemingen 
wordt uitbundig nagepraat tijdens een lekkere lunch met bijhorend fris biertje…en een kleine siësta later 
begeven we ons richting de Ammo Dump voor meer vogels. Onderweg zien we een mooie Gray-headed Kite 
heel dichtbij op een boom zitten langs een drukke baan…wanneer we echter iets verder stoppen om dichterbij 
te komen vliegt hij zoals verwacht snel weg…De Ammo dump bestaat uit 2 grote plassen omgeven door 
regenwoud; hier komen uiteraard wat meer watervogels aan bod. Al snel wordt een groepje Greater Ani’s 
gespot, Amazon en Green Kingfisher en heel in de verte diep verscholen tussen de palmbladen zit ook een 
Boat-billed Heron te slapen… 
’s Avonds na het avondmaal besluiten we op zoek te gaan naar uilen…we begeven ons opnieuw naar de 
Pipeline Road waar we een hele poos rondlopen met zaklampen speurend zonder iets te zien of te horen…aan 
een kleine open plek in het bos horen we ineens in de verte de roep van de Crested Owl…Ondanks verwoede 
pogingen van de gidsen om ze dichterbij te lokken blijft de uil koppig zitten…toch blijkt onze nachtexcursie 
niet onbeloond, want Guido brengt ons naar een klein poeltje waar het krioelt van de kikkers waar we mooi 
de spectaculair gekleurde Roodoogmaki-kikker kunnen waarnemen… 
  
Dag 4:   26/07/2014: Parque Metropolitano – Panama City   
Zoals elke dag zijn we weer vroeg op pad …en vandaag besluiten we het meer tropisch droge bos uit te 

kammen op zoek naar zijn typische vogelsoorten…we bijten de spits af in het Parque Nacional Cruces waar we 

aan de ingang worden verwelkomd door een zo goed als tamme Yellow-headed Carara. De bospaadjes gaan 

door een mooi stukje woud dat door de dominante groei van bamboe erg onoverzichtelijk is, waardoor het 

erg moeilijk is om vogels te spotten…na even wennen slagen we er in enkele leuke flycatchers waar te nemen 

zoals de kleine Ruddy-tailed Flycatcher, Olivaceous Flatbill en Greenish Elaenia…ook leuk is een Black-faced 

Antthrush die we het pad zien oversteken…Ook noemenswaardig is onze eerste slangenwaarneming en één 

van onze fotografen slaagt er als het ware als enige in een kleine zoogdier waar te nemen en zelfs te 

fotograferen…na analyse van de uitvergrootte foto blijkt het om de Jaguarundi te gaan, de kleinste van 

Panama’s 6 katachtigen !...We vervolgens onze weg naar het Parque Metropolitano, een klein natuurreservaat 

gelegen vlak langs Panama City dat erg populair is voor familie uitstapjes in het weekend…de aanwezigheid 

van andere bezoekers speelt ons echter weinig parten, integendeel…aan de ingang wijst een parkeerwachter 

een Common Potoo aan…een erg bizarre nachtvogel die extreem moeilijk te zien is…we nemen dan ook 

uitgebreid onze tijd voor observatie en foto’s…vervolgens beginnen we te wandelen en het bos is erg 

productief en we slagen er in om oa enkele fraaie Lance-tailed Manakins te zien. Verder vermaken we ons 



kostelijk bij een 3-tenige luiaard die met veel 

geduld cm per cm door de bomen beweegt en 

zelfs heel dicht bij de grond komt…opnieuw 

worden heel wat mega-bytes afgeschoten…In 

de namiddag na de traditionele siësta begeven 

we ons naar Panama City…niet meteen de 

meest voor de hand liggende plek om te gaan 

vogelen zou je zeggen, maar toch erg de 

moeite waard…het is even wennen om al die 

Magnificent Frigatbirds en Brown Pelicans 

tussen de wolkenkrabbers te zien vliegen… de 

aanwezigheid van een grillige kustlijn met 

kleine baaitjes met zandstranden, rotspartijen 

en hier end aar een stukje mangrove trekt echt 

ontzettend veel watervogels aan…Tricolored 

Heron, Snowy Egret, Great Egret, Cattle Egret 

en Little Blue Heron zijn vrij algemeen, maar 

ook enkele Yellow-crowned Night-herons en 

Black-crowned Night-herons worden al snel 

gespot, evenals White Ibis en Wood 

Stork…ook enkele steltlopers zoals Black-

bellied Plover, Spotted Sandpiper, Least 

Sandpiper, Whimbrel en Willet worden 

geregistreerd, terwijl een Safron Finch te zien 

is op de 500 jaar oude ruïnes van het oude 

koloniale Panama. Als afsluiter bezoeken we 

de hippe buurt van Causeway, waar we een 

prachtig zicht hebben op de zee met de 

spectaculaire skyline van Panama City aan de 

ene kant en de America brug en het begin van het Panama kanaal aan de andere kant…terwijl gigantische 

containerschepen voorbijvaren zien we ook een grote groep Genten vliegen…in het begin is het niet helemaal 

duidelijk om welke soort het gaat, maar ze komen steeds dichter bij en één enkele vliegt zelfs recht boven ons 

waardoor we goed de kleur van zijn voeten te zien krijgen: en die zijn…azuurblauw !! Alle twijfel wordt 

hierdoor weggenomen want dat kan alleen de Blue-footed Boobie zijn ! 

 

Dag 5: 27/07/2014: Cerro Azul – Tortí 

Na een vroege koffie staan we om 6:00 reeds paraat in het gebied rond het grote Gamboa Resort…onderweg 

nog vanuit de auto maken we onze eerste leuke waarnemingen met een Gray-necked Woodrail en een Black-

faced Ant-thrush die de weg oversteken…We vatten post aan de bosrand met goed overzicht op de 

boomtoppen en al snel kunnen we genieten van kleurrijke toekans; zowel Keel-billed als Chestnut-mandibled 

Toucan als Collared Aracari’s komen in beeld en ook de fraaie LIneated en Crimson-crested Woodpecker laten 

zich goed zien. Vervolgens slaagt gids Guido er in een hele reeks kleine flycatchers tevoorschijn te toveren 

met zijn playback…Zo krijgen we oa de Brown-capped Tyrannulet te zien, Yellow-crowned Tyrannulet, Black-

headed Tody-flycatcher en Gray Elaenia. We halen (weeral) het afgesproken uur voor het ontbijt 

niet…opnieuw steken we de schuld op de vogels… 

Wat volgt is een lange rit helemaal naar het oosten richting het unieke Darien gebied…onderweg maken we 

echter een grote omweg om wat te vogelen in het middelgebergte van Cerro Azul…hier komen we in een heel 

ander ecosysteem waar door de hoogte het ietsje frisser is…vele bomen zijn beladen met epifyten en we 

krijgen heel andere vogelsoorten te zien…dankzij de goede contacten van Guido worden we uitgenodigd bij 



verschillende buurtbewoners (allen Noordamerikanen) om in hun achtertuin te komen kijken naar de 

kolibrieactiviteit aan de suikerfeeders…dit levert enkele momenten powerbirdwatching op waarbij heel veel 

gezien wordt zonder veel moeite te doen…voornaamste soorten hadden we al eerder in de laaglanden gezien, 

nieuwe soorten die worden geregistreerd zijn oa Bronze-tailed Plumeleteer, Green Hermit en Violet-headed 

Hummingbird. Maar ook een hele reeks kleurrijke tanagers wordt waargenomen in de nabijgelegen tuinen 

aan de vijgenbomen, waar de kleine rode vruchtjes een magneet blijken voor al wat vleugels heeft…hier zien 

we Fulvous-vented Euphonia, White-vented Euphonia, Bay-headed Tanager, Scarlet-thighed Dacnis en de 

zeldzame en erg fraaie Rufous-winged Tanager. Maar waarschijnlijk het hoogtepunt van de dag is de enorme 

groep Swallow-tailed Kites… een groep van wel 20 – 25 individuen vliegt gracieus boven ons en glijdt dan 

stilletjes af de vallei in. Andere leuke momenten zijn de observatie van de Rufous-crested Coquette, die tot 2 

keer toe bijna met een grote hommel wordt verward…Ook de Red-capped Manakin kan ons erg bekoren…een 

prachtig mannetje is erg behulpzaam om telkens op hetzelfde takje terug te keren, waardoor iedereen hem 

prachtig te zien krijgt en ook mooie foto’s worden geproduceerd…In de late namiddag besluiten we onze reis 

verder te zetten naar het oosten…tijdens een korte pauze aan een tankstation kunnen we bij het zachte licht 

van de ondergaande een grote groep Fork-tailed Flycatchers bewonderen…het lijkt een soort trekbeweging, 

want we zien we 100e ons blikveld passeren, allemaal dezelfde richting uit…tegen 19:00 komen we aan in het 

gehuchtje Torti…na een lekkere maaltijd en een fris biertje gaan we weer vroeg ons bed in om morgen met 

nieuwe energie aan ons Darien avontuur te beginnen… 

 

Dag 6: 28/07/2014: San Fransisco reservaat 

We bezoeken vandaag het San Fransisco reservaat, één van de weinige toegankelijke natuurgebieden in de 

biologisch erg diverse Darien streek…Reeds aan de ontbijttafel worden we geconfronteerd met heel wat 

nieuwe soorten…aan de suikerfeeders zien we oa Scaly-breasted Hummingbird, Black-throated Mango, 

Sapphire-throated Hummingbird en Long-billed Starthroat. Ook een koppeltje fraaie Orange-crowned Oriole 

wordt reeds vanuit het hotel waargenomen foeragerend in een mango-boom…De toegang tot het echte 

primair regenwoud is erg beperkt in San Fransisco…we concentreren ons dus voornamelijk op de bosrand en 

die blijkt erg productief te zijn…we zien heel wat eerder geziene soorten…zoals enkele zeer fraaie Blue 

Cotingas, Streak-headed Woodcreeper en de klassieke kleurrijke tanagers…ineens verschijnt een klein grijs 

vogeltje en gidsen Guido en Luis geraken helemaal in extase…een Sooty-headed Tyrannulet laat zich prachtig 

zien helemaal open in een boomtop…dit is een erg moeilijke soort die in de Darien in Panama zijn noordelijke 

grens bereikt van zijn verspreidingsgebied. andere lokale specialiteiten zijn de White-eared Conebill die tot 

twee keer toe in een flits opduikt en de Black-breasted Puffbird. Het bezoek aan het San Fransisco reservaat 

zal echter bij de meesten vooral bijblijven dankzij de spectaculaire roofvogelshow die we mogen 

bewonderen…eerst zien we een koppeltje Black-and-white Hawk-eagles sierlijk boven het regenwoud 

zweven…deze krachtige roofvogels zijn uiterst zeldzaam en blijken een voorkeur te hebben voor San Fransisco 

want deze soort werd door de Birding Breaks groep van 2010 op exact dezelfde plek 

waargenomen…vervolgens zien we een King Vulture in glijvlucht en alsof dat nog niet genoeg emoties zijn om 

te verwerken krijgen we ook een baltsend koppeltje White Hawks aan het werk te zien: de spierwitte haviken 

vliegen aan hoge snelheid op elkaar af en grijpen elkaar vervolgens vast bij de klauwen waarna ze enkele keren 

door de lucht draaien…Ook erg bijzonder is de waarneming van de Stripe-cheeked Woodpecker…deze 

spechtensoort is endemisch voor Panama en veroorzaakt heel wat verwarring onder de gidsen, want het is 

eigenlijk helemaal geen Darien soort…Een klein modderig en stijl bospaadje wordt na kort overleg toch maar 

eens uitgeprobeerd om te zien of het wat van de meer typische bosvogels kan opleveren…al snel merken we 

een klein flokje met oa White-flanked Antwren, Black Antshrike en ook de Golden-collared Manakin krijgen 

we hier uitgebreid te zien, samen met enkele schuwe Chestnut-backed Antbird en de Royal Flycatcher.  Rond 

11:00 zijn we stillaan toe aan wat rust en keren we terug naar het hotel. Een lekkere lunch en siësta later zijn 

we weer op pad…in de namiddag besluiten we de meer open gebieden en weilanden te verkennen die naar 

het San Fransisco reservaat leiden…het levert heel andere vogelsoorten op…zo zien we heel wat kleine 

seedeaters zowel Variable Seedeater, Blue-black Grassquit en de kleurrijke Ruddy-breasted Seedeater 



foerageren aan de grashalmen…even wordt ook een flits opgevangen van de Large-billed Seedfinch, een 

zeldzame Zuidamerikaanse soort…een Savana Hawk wordt heel in de verte gespot in een grasland samen met 

Shiny Cowbirds en red-breasted Blackbirds…op de terugweg naar het hotel maken we nog een laatste stop 

om een grote groep Blue-headed Parrots te bekijken zittend in een hoge boom langs de weg… 

 

Dag 7: 29/07/2014: Tierra Nueva reservaat en El Salto Road 

Nog vroeger dan anders staan we op…het is immers de bedoeling om vandaag zo diep mogelijk het hart van 

het Darien gebied binnen te dringen…terwijl we onze slaap wegdrinken met verse koffie worden we al meteen 

verast door een leuke waarneming…de gidsen horen de Tropical Screech-owl en binnen enkele seconden landt 

hij vlak voor ons in een boom…de eerste visuele observatie van een uil maakt indruk en we zijn ineens 

klaarwakker…Wat volgt is een lange vermoeiende autorit langs de met diepe putten bezaaide 

Interamerikaanse snelweg…voor het ontbijt stoppen we in een primitief wegrestaurantje waar iedereen 

gefrituurde kip krijgt voorgeschoteld…Rond 8:00 beginnen we eindelijk naar vogels te kijken langs de El Salto 

Road: een brede weg grenzend aan regenwoud aan weerskanten die naar de Rio Chucunaque leidt…Een 

overvloed aan nieuwe vogelsoorten wordt het niet…het wordt hoe langer hoe moeilijker ook om nieuwe 

soorten te scoren gezien we al een week intensief aan het vogelen zijn …toch worden we nog aangenaam 

verast door enkele leuke soorten…eerste zien we eeen White-necked Puffbird zitten ver in een boom…de 

telescoop komt hier goed van pas om de details van deze wit-zwarte vogel te observeren…vervolgens komen 

een stel Crested Oropendolas overgevlogen en zien we mooi een vrouwtje Golden-green Woodpecker 

zitten…een bijzondere Zuidamerikaanse soort die in het Darien gebied de meest noordelijke limiet van zijn 

verspreidingsgebied bereikt. Tegen de middag rusten we even uit…opnieuw worden we geconfronteerd met 

de primitieve omstandigheden van de Darien tijdens de lunch…de gids Guido kiest een klein restaurantje uit 

voor de lunch gerund door een sympathiek oud vrouwtje…ongeacht de beperkte middelen slaagt ze er in een 

min of meer aanvaardbare maaltijd klaar te maken voor onze hongerige groep…en met opgeladen batterijen 

trekken we weer de jungle in op zoek naar nog meer vogels…in de namiddag bezoeken we het Tierra Nueva 

reservaat: een instituut waar lokale jongeren onderwezen worden in tropische agronomie met een klein 

natuurreservaatje eraan…we lopen nog maar pas het pad op of Guido hoort de White-headed Wren, een erg 

atypische winterkoning die niet alleen erg groot en spierwit is, maar ook de gewoonte heeft zich schuil te 

houden hoog in de 

boomtoppen. Het duurt niet 

lang voordat iedereen deze 

bijzondere vogel in de kijker 

heeft dankzij de goede 

respons op de 

playback…Verder het 

regenwoud in gebeurt er 

heel de tijd niets…het blijkt 

opvallend stil te zijn totdat 

Luis ineens uit het niets een 

Gray-cheeked Nunlet spot: 

een kleine 

vertegenwoordiger van de 

zogenaamde 

baardkoekoeken die erg 

onopvallend en moeilijk te 

spotten is…Een ander dag 

hoogtepunt verzorgt een Semiplumbeous Hawk die komt aangevlogen en voor onze neus komt zitten met 

prooi in de klauwen, waarschijnlijk een jonge Groene Legunaan…de roofvogel tolereert onze aanwezigheid 

voor een 10-tal minuten en gaat dan vliegen… We zijn ondertussen allemaal een beetje verzadigd, moe en 



hongerig en besluiten de lange weg terug naar Tortí aan te vatten…enkele moedigen besluiten echter nog een 

eindje door te gaan (gelukkig zijn we met 2 auto’s) en produceren nog enkele mooie waarnemingen langs 

weilanden op weg naar Yaviza zoals de Striped Cuckoo en de Limpkin… 

 

Dag 8: 30/07/2014: Tortí – binnenlandse vlucht - David 

We slapen uit om wat te bekomen van de vorige dag…dit wil zeggen dat we rond 6:30 u pas aan de ontbijttafel 

zitten…vervolgens laden we de auto’s in op weg naar de vlieghaven in Panama City om daar een binnenlandse 

vlucht te nemen naar de andere uithoek van het land: David in het westelijke Chiriqui gedeelte…uiteraard 

voorzien we ruim de tijd om onderweg nog wat te vogelen…gids Guido is vooral op zoek naar de Barred  

Puffbird en stopt op verschillende plekjes waar deze soort eerder werd gezien…de Barred Puffbird zien we 

niet maar tijdens onze zoektocht naar nemen wel heel wat andere soorten waar…in een stukje weiland waar 

een beekje doorstroom met wat bomen rond zien we mooi de Rufous-breasted Hermit zitten en wordt een 

nerveuze Pacific Antwren eindelijk door de meesten goed waargenomen… Het plan om rustig te vogelen op 

weg naar de vlieghaven wordt op een gegeven moment een beetje gewijzigd…de reden is dat de band van 

één van de auto’s het laat afweten en er wat tijd wordt verloren bij de reparatie omdat de krik aanwezig in de 

auto niet geschikt is en de gidsen op zoek moeten gaan naar een andere, zwaardere krik…na ongeveer 

anderhalf uur komt Guido met een nieuwe krik en …nog belangrijker… met zeer heugelijk nieuws: een zeer 

unieke en erg zeldzame soort is gespot op een paar kilometers afstand…het blijkt om de Pearly-breasted 

Cuckoo te gaan, een Zuidamerikaanse soort die niet eens in het boek van de vogels van Panama is opgenomen 

en voor de 2de keer wordt waargenomen in het land. Sterker nog, de koekoek zit op een nest, waardoor  we 

getuige zijn van het eerste broedgeval van Pearly-breasted Cuckoo in Panama !...Hierdoor vergeten we al snel 

onze tegenslag van eerder…het enige probleem is dat we nu wel wat sneller moeten rijden om op tijd te 

kunnen zijn voor onze vlucht naar David…toch kunnen we het niet nalaten even uit te stappen onderweg aan 

een klein moerasgebied vlak langs de weg waar een grote concentratie aan watervogels aan het foerageren 

is…we zien heel wat oude bekenden maar ook enkele nieuwe soorten waaronder een koppeltje Cocoi Heron, 

Glossy Ibis, Black-necked Stilt, enkele Least Grebes, Solitary Sandpiper, Greater Yellowlegs en Lesser 

Yellowlegs. We komen net op tijd op de vlieghaven aan om snel een pizza te eten en in te checken en voor we 

het weten hangen we in de lucht richting David…hier komen we 45 minuten later aan en we merken 

onmiddellijk dat we de komende dagen gaan zweten…we lopen nog wat rond de vlieghaven en zien nog enkele 

Brown-throated Parakeets voorbijschieten…voor de rest is het vrij rustig…tegen 19:00 u checken we in in een 

comfortabel hotel in David centrum… 

 

Dag 9: 31/07/2014: David – Continentale scheidingslijn – Reserva Forestal Fortuna  

Vandaag willen we het maximale halen uit het Reserva Forestal Fortuna: een groot natuurgebied dat zowel 

de Pacifische als de Caraïbische zijde beschermt van de westelijke uitlopers van het Talamanca gebergte en 

rijk is aan endemische soorten die Panama deelt met buurland Costa Rica. We staan dan ook vroeg op en na 

een snelle koffie zijn we op pad…het plan is om onderweg te ontbijten…Rond 6:30 u is het zover en stappen 

we uit voor een picknick ontbijt aan een klein restaurantje omgeven door regenwoud rond 800 m hoogte…het 

is de moment wanneer veel vogels actief zijnen het is  daarom het erg druk om ons heen…Met een boterham 

in de ene hand en verrekijker in de andere zien we onze eerste flock voorbijkomen met kleurrijke tanagers 

met daarin oa Green Honeycreeper, Silver-throated Bay-headed, Speckled en zelfs de zeldzame Emerald 

Tanager. Ook een fraaie rood-zwarte Crimson-collared Tanager laat zich in een flits zien…en we krijgen amper 

adempauze want iets verderop schiet een andere grote flock door het regenwoud met een grote groep 

nerveuze Tawny-crested Tanagers, een Wedge-billed Woodcreeper en een Bay Wren…deze laatste blijft tegen 

zijn gewoonte in erg lang op dezelfde plek zitten…zolang dat iedereen hem zelfs in de telescoop kan 

bewonderen…Iedereen is erg onder de indruk van de hoge productiviteit van de ochtend met een groot aantal 

nieuwe soorten die aan een hoog tempo gescoord worden en er wordt ons haast geen rust gegund want 

Guido hoort verderop een Dull-mantled Antbird…een erg schuwe soort die zelden uit zijn schuilplaats 

komt…we wagen het erop en zijn geluid wordt afgespeeld…tot onze grote verbazing duurt het slechts een 10-



tal seconden eer we allemaal naar de Dull-mantled Antbird aan het kijken zijn vanop slechts een 2-tal meter 

afstand…het is maar een klein bruin vogeltje maar de subtiele details zoals de kleine witte puntjes op zijn 

schouder en het knalrode oog zijn erg goed te zien en zorgen voor een uniek natuurmoment…sommigen 

maken zelfs enkele geslaagde foto’s…en het blijft doorgaan…Guido slaagt een klein zijpad in en daar blijven 

de nieuwe soorten zich aanmelden: in een vruchten-dragende kleine vijgenboom zien we zowel tawny-capped 

als Olive-backed Euphonia en ook Slate-throated Redstart en oa de kleurrijke Black-cowled Orioles laten zich 

goed zien…We besluiten verder af te dalen om ook wat soorten te kunnen meepikken van de noordoostelijke 

laaglanden van de Bocas del Toro provincie...en als we daar zijn worden we opnieuw geconfronteerd met een 

heel reeks nieuwe soorten…in de zompige weilanden lopen tussen de koeien naast koereigers ook heel wat 

Northern Jacanas terwijl hier en daar groepjes Groove-billed Ani’s rond het vee te zien zijn…Ook grote groepen 

luidruchtige Crimson-fronted Parakeets vliegen af en aan aangetrokken door de vruchten van de pejiballe-

palmen…Montezuma Oropendolas blijken hier ook erg algemeen en demonstreren hun bizarre vloeibare 

vocalizaties…Enkele White-collared Seedeaters fourageren op de zaden van het gras en laten zich enkele 

tellen zien zittend op een prikkeldraad… een mooie Olive-crowned Yellowthroat laat zich verleiden uit het 

dichte struikgewas te komen na gebruik van playback…We rijden nog even door tot aan de havenstad 

Almirante waar we even de sfeer opsnuiven hoewel we snel inzien dat het zwoele vervallen stadje weinig te 

bieden heeft buiten wat Black Vultures, Magnificent Grigatbirds en Brown Pelicans…voor de lunch keren we 

terug naar de ontbijtplek waar we een eenvoudige maar lekkere maaltijd krijgen bereid door de vriendelijke 

mensen die een kleine restaurantje uitbaten zonder  daarbij te kunnen beschikken over 

elektriciteit…sommigen nemen het vogels kijken wel erg fanatiek op en nemen hun bord met eten mee naar 

een nabijgelegen rivier om op de uitkijk te staan voor de American Dipper…en het geduld loont want tussen 

de grijze stenen komt hij ineens tevoorschijn…In de namiddag speelt het weer ons een beetje parten…we 

krijgen regen en mist, maar ondanks deze ongunstige omstandigheden geven we de moed niet op en blijven 

we doorgaan…het levert ons oa een waarneming op van Ornate Hawk-eagle en Barred Hawk beiden goed 

gespot door Michael die vandaag erg scherp staat…Rond de continentale scheidingslijn rond 1000 m komen 

we nog een hele grote flock van vogels tegen maar de mist is zo dik dat we amper kleuren onderscheiden. 

Toch worden nog heel wat soorten geïdentificeerd met oa Slaty-capped Flycatcher, Ochraceous Wren, 

Tropical Parula, Common Bush-tanager en de zeldzame White-bellied Mountain-gem…de vermoeidheid slaat 

vervolgens toe en op de terugweg naar het hotel zijn er maar weinigen die hun ogen  kunnen open houden… 

 

Dag 10: 01/08/2014: David – Barú vulkaan 

We zoeken 

vandaag het echte 

hooggebergte 

op…onze 

eindbestemming 

wordt het dorpje 

Volcan, gelegen 

aan de voet van de 

meer dan 3000 m 

hoge Barú vulkaan 

in het hart van de 

endemenrijke 

Talamaca 

bergketen…Voor 

het echter zo ver is 

heeft gids Guido 

onderweg nog 

enkele leuke stops in petto in het middelgebergte…we beginnen aan de zogenaamde “salto del diablo”: een 



rivier die zich een weg baant langs een grote canyon…het beboste gebied is niet echt toegankelijk omdat er 

een energiemaatschappij een hydro-electrisch project heeft, maar we vermaken ons best met de vogels die 

te zien zijn aan de bosrand vanuit de hoofdweg…een eerste flock levert meteen al enkele mooie soorten op 

met oa Ochre-bellied Flycatcher, de Spot- crowned Euphonia en fraaie Cherrie’s Tanager, beiden endemisch 

voor Zuid-Costa Rica en West-Panama. Iets verderop horen we het schelle gefluit van een winterkoning en 

aan een klein snelstromend beekje merken we dat een Riverside bezig is met de constructie van een nest…de 

Wren komt steeds terug op dezelfde plek met nestmateriaal in de bek…hierdoor kunnen we deze vrij schuwe 

soort goed bekijken en ook de fotografen halen hun gram. Opnieuw scoren we hier een belangrijke 

endemische soort voor Zuid Costa Rica en West-Panama.  

Op een meer open gebied met uitzicht op een grotere rivier en bosrand komen we ook nog een flock met 

kleurrijke tanagers tegen zoals Bay-headed en Speckled Tanager en Scarlet-thighed Dacnis…niet directe 

nieuwe soorten, maar deze bontgekleurde vogels blijven ons boeien. We zoeken vervolgens wat rust en een 

drankje in een vrij bizar winkeltje waar een Noord-Amerikaan allerhande koopwaar aanbiedt van 

barbiepoppen tot glazen vazen en handgemaakte houten souvenirs en postkaarten…we kunnen het niet 

nalaten even in zijn mooie tuin een kijkje te nemen waar we een prachtig zicht hebben op de vallei en de 

boomtoppen en nog wat nagenieten van de kleurrijke tanagers… 

We vervolgen one weg naar Volcan…onderweg wordt op de valreep een groepje Fiery-billed Aracari’s 

waargenomen langs een drukke snelweg…In het hotel aangekomen doen we ons tegoed aan een lekkere pizza 

en gaan we vervolgens op pad naar een natuurgebiedje aan de rand van een meer (Lago de Volcan) en 

koffieplantages. Het blijkt een hele productieve namiddag te worden met opnieuw heel wat nieuwe leuke 

soorten…in de koffieplantage zien we de schuwe Orange-billed Nightingale-thush en White-winged Tanager. 

Verderop komen we een paadje tegen dat door het regenwoud gaat en komen we terecht in een enorme 

flock en hebben we ogen tekort om al de soorten die voorbijflitsen waar te nemen…heel veel soorten zitten 

geconcentreerd in één bepaalde boom en bewegen heel nerveus rond één bepaalde 

plek…hoogstwaarschijnlijk is dit gedrag een indicatie op de aanwezigheid van een slang, hoewel we de 

predator niet kunnen zien…maar dat is eigenlijk niet zo erg want we hebben onze handen vol met het 

observeren en determineren van al de vogels die hier geconcentreerd zijn; we onderscheiden oa Smoky-

brown Woodpecker, Red-faced Spintail, Buff-throated Foliage-gleaner, Saty Antwren, Rough-legged 

Tyrannulet, Eye-ringed Flatbill, Orange-billed Sparrow, Tropical Parula, Golden-crowned Warbler en White-

naped Brush-finch…Op de terugweg naar het hotel tegen 5:30 pm maken we nog een allerlaatste stop langs 

een weiland en sluiten we in stijl af met de fraaie Eastern Meadowlark en een Rufous-browed Peppershrike 

die zich erg goed laat zien en uitbundig zit te zingen… 

 

Dag 11: 02/08/2014: Parque Internacional la Amistad   

Vandaag krijgen we van ’s morgens tot ’s avonds regen…af en toe zijn er kleine momenten van opklaringen 

van een half uurtje maximum een uurtje…maar het wordt een erg natte dag en paraplus en regenjassen 

kunnen eindelijk eens uit de rugzak gehaald worden…noch de groep noch de vogels trekken zich veel van het 

sombere natte weer aan en ondanks de hevige regen wordt het opnieuw een erg productieve dag…het decor 

van vandaag is het Parque Internaional La Amistad…een enorm groot natuurgebied dat zich uitstrekt van 

Centraal Costa Rica tot west-Panama en voornamelijk nevelwoud en hoger geleden paramo beschermt. Hier 

zitten we echt midden in het endemenrijke hooggebergte en hebben we toegang tot een prachtige stukje 

nevelwoud waarbij de bomen bijna volledig bedekt zijn met een dicht tapijt van epifyten zoals varens, mossen, 

bromelia’s en zelfs orchideeën...hiertussen komen af en toe dichte bamboestruiken voor en de met vocht 

verzadigde mistvlagen die erdoorheen sluimeren geven het geheel een hele mysterieuze indruk…daarnaast 

komt hier een unieke avifauna aan bod…ongeveer 75 % van de soorten die we vandaag waarnemen is 

endemisch voor Costa Rica en West-Panama en nieuw voor de reis. De typische flocks die we tegenkomen 

bestaan uit Sooty-capped Bush-tanagers, Flame-throated Warblers, Barred Becards, Yellow-winged Vireos, 

Brown-capped Vireo, Ochraceous Wren, Black-cheeked Warbler, Collared Redstart, Ruddy Treerunner, 

Yellow-thighed Finch, Ruddy-capped Nightingale-thrush en Tufted Flycatcher. Ook de vrij zeldzame Black-and-



yellow Silky-flycatcher worden op verschillende momenten waargenomen, steeds op zoek naar bes-achtige 

vruchten in lage bomen. Toekansoort nummer 5 van de reis de Blue-throated Toucanet en de aanverwante 

Prong-billed Batbet werken ook goed mee en worden mooi door iedereen waargenomen. Ook kolibries komen 

uitgebreid aan bod…Guido neemt ons mee naar een kleine B&B van een kennis van hem, waar een 10-tal 

suikerfeeders heel wat kolibriesoorten aantrekt zoals Green Violetaer, Stripe-tailed Hummingbird, White-

throated Mountain-gem, Green-crowned Brilliant en Magnificent Hummingbird. Allen zijn van zeer dichtbij te 

bewonderen…ook de tuin van de B&B blijkt heel interessant te zien en tijdens een kleine opklaring komen 

ineens heel wat vogelsoorten tevoorschijn… de fraaie Chestnut-capped Brush-finch sluipt door de 

onderbegroeiing, Slaty Flowerpiercer en de piepkleine Scintillant Hummingbird zijn op zoek naar nectar en 

Acorn Woodpecker en Mountain Thrushes fourageren in de boomtoppen…Na een natte, vermoeiende maar 

erg productieve dag zijn we het er allemaal over eens: het was een topdag, alleen ontbrak de belangrijkste 

soort: de respldendent Quetzal…Guido belooft voor de volgende dag van de quetzal  de hoofdprioriteit te 

maken… 

 

Dag 12: 03/08/2014: Volcan – Boquette – Gamboa 

We kunnen Panama natuurlijk niet verlaten zonder de quetzal gezien te hebben…de gids Guido beseft dat ook 

en besluit er alles aan te doen om de kans zo groot mogelijk te maken deze mythische vogel aan bod te laten 

komen…hij belt enkele collega’s op en al snel is duidelijk dat we naar Boquette moeten…vol verwachting rijden 

we daar heen, waar een extra lokale gids die Guido heeft opgetrommeld ons verwelkomt…Dit wel zeggen dat 

we een kwartiertje later met 4 gidsen op stap zijn (Guido, zijn helper Luis, lokale gids en begeleider Pieter 

Westra)…wat een weelde…we bewandelen een mooi pad eerst langs bosrand en open gebieden en vervolgens 

langs mooi nevelwoud…en dat allemaal onder 

een stralende zon…het duurt niet lang of we 

zien onze eerste Resplendent Quetzal…en 

vervolgens de tweede…en daarna de derde…en 

zo gaat het eigenlijk de hele voormiddag 

door…we zien ongeveer 14 Resplendent 

Quetzals, het enige detail is dat het allemaal 

vrouwtjes zijn…één enkele keer zien we een 

jong mannetje met kort staart en enkelen zien 

een flits van een volwassen mannetje met 

lange staart heel die in het woud…toch is 

iedereen erg opgetogen met deze bijzondere 

waarneming…en ook de fotografen komen 

uitgebreid aan hun trekken want de quetzal 

blijkt een vrij rustige vogel die zich weinig 

aantrekt van onze aanwezigheid…Er is gelukkig 

ook een heleboel bijvangst…aan de bosrand 

zien we Red-tailed Hawk zweven en 

verschillende groepjes overvliegende Sulfour-

winged Parakeets. Deze laatste is opnieuw erg 

bijzonder want endemisch voor Costa Rica en 

West-Panama…Ook aan de bosrand krijgen 

enkelen een flits van wat de de zeldzame 

White-tailed Emerald blijkt te zijn…in een wilde 

avocadoboom, zien we naast een vrouwtje 

quetzal ook een Black Guan fourageren en een 

koppeltje Red-headed Barbet…de knalrode kop 

van het mannetje is absoluut onmiskenbaar en 



flitst echt op tussen het groen…Op een bepaald moment zien enkele ook een duif onopvallend door de onder 

begroeiing lopen, ze is weg voor we goed en wel beseffen dat we te maken hadden met de erg zeldzame 

Chiriqui Quail-dove !...We komen ook enkele leuke flocks tegen met daarin wat kleurrijke tanagers zoals Silver-

throated en Bay-headed Tanagers, maar ook Eye-ringed Flatbill, Spotted Barbtail en Golden-crowned 

Warblers…Naar het einde toe spot de lokale gids nog een erg goed verborgen Collared Trogon en beseffen we 

dat deze jongen heel nuttig is geweest!!... een koppeltje Elegant Euphonia’s die zich laten opmerken 

fouragerend aan een maretak is een mooie afsluiter van weer een erg productieve wandeling…we vieren in 

Boquette met pizza en bier en nemen afscheid van het mooie Boquette en sympathieke lokale gids …ongeveer 

2 uur later zitten we weer op het vliegtuig richting Panama City…    

 

04/08/2014: Gamboa en Pipeline Road II 

Omdat de Pipeline Road toch wel erg bijzonder is besluiten we er een tweede dag aan te wijden. Het levert 

zoals verwacht niet zo heel veel nieuwe soorten meer op, maar we vinden het helemaal niet erg om nog eens 

door het prachtige regenwoud te wandelen, de fraaie Blue-crowned Manakin te bewonderen, Spotted 

Antbird, Black-faced Antthrush en Chestnut-backed Antbird door het struikgewas zien sluipen en de Broad-

billed Motmot van vlakbij te mogen waarnemen…De eerste nieuwe soort die we vandaag registreren is een 

hele lawaaierige: een koppeltje Mealy Parrot zit hoog in een boom…het duurt wel een tijdje eer we de groene 

vogels tussen de groene bladeren 

ontdekken…verderop zien we een Gray-

chested Dove vlakbij het pad op haar nest zitten 

en komen we een flockje tegen met daarin 

enkele Antwrens…White-flanked en Dot-

winged Antwren kenden we al, maar ook de 

nieuwe Checker-throated Antwren is van de 

partij. En tot onze verbazing blijven de nieuwe 

soorten zich aanbieden want Guido herkent het 

typische geluid van de Thrush-like Shifornis, die 

goed op de playback reageert, heel dichtbij 

komt en bijna de pet van iemand zijn hoofd 

vliegt. Ook Long-billed Gnatwren en de schuwe 

White-breasted Woodwren laten zich vrij goed 

zien dankzij de hulp van playback,…de Pied 

Puffbird laat ons wat langer zwoegen maar 

wordt uiteindelijk ook goed waargenomen in 

het  dichte gebladerte hoog in een boom…maar 

het hoogtepunt van de ochtendwandeling is 

ongetwijfeld de Great Jacamar. Deze kleurrijke 

insecten-etende vogel met lange forse bek 

krijgt onze volle aandacht en wordt onze eerste 

waarneming (en ook laatste) van de 

glansvogelfamilie…een naam die heel goed 

past bij zijn prachtige iridiscerende 

verenkleed…Rond de middag keren we terug 

en maken we nog een mooie stop bij een 

groepje Bicolored Antbirds  en Plain-brown 

Woodcreeper aangetrokken door de 

foerageeractiviteit van carnivore trekmieren, 

die insecten uit hun schuiplaats jagen die 

daardoor een makkelijke prooi worden voor de 



mierenvolgende vogels…In de namiddag bezoeken we het nabijgelegen Rainforest Discovery Center waar het 

vrij rustig is qua vogelactiviteit in het begin…maar daar komt gelukkig verandering in want van de ene moment 

op de andere zien we plots overal vogels zien zitten…het leuke is dat ze erg dichtbij komen en de fotografen 

helemaal uit hun dak gaan…vooral Cinnamon Woodpecker, Scarlet-rumped Caciques en White-tailed Trogons 

poseren magnifiek voor de camera en een Black-striped Woodcreeper doet dat zelfs met een gigantische 

schorpioen in zijn bek ! We eindigen de dag met een kijkje te nemen bij de Chagres Rivier vlakbij het Gamboa 

Resort. Hier legt Pieter zijn I-phone op de grond met het geluid van White-throated Crake vlakbij een stukje 

hoog gras en tot onze grote verbazing staat de ral 2 seconden later bovenop de telefoon terwijl wij vanop 

slechts 2 meter toekijken! ’s Avonds worden we getrakteerd op een fantastische maaltijd op het balkon van 

het Miraflores bezoekerscentrum met zicht op de Miraflores sluizen en de gigantische containerschepen die 

er passeren… 

 

05/08/2014: Ammo Dump – Causeway - vlieghaven  

Wie gedacht had dat we het de dag we van vertrek rustig aan zouden doen heeft het mis…tot de allerlaatste 

minuut wordt er verder gevogeld en meer nog…worden er zelfs nog nieuwe soorten gescoord !...eerst brengt 

Guido ons naar de Ammo Dump waar door lokale vogelaars een Capped Heron werd gerapporteerd…deze 

prachtige reigersoort die in Panama de noordelijke grens van zijn verspreidingsgebied bereikt zit er gelukkig 

nog steeds rustig foeragerend aan de waterrand. Op ongeveer 100 meter van dit plasje water denkt Guido 

een goede plek te weten voor Jet Antbird en ja hoor, met een beetje geduld en met hulp van de playback 

komt vanuit het dichte struikgewas een zwarte vogel met witte stipjes op de schouder stilletjes 

tevoorschijn…en op exact dezelfde plek blijken ook Yellow-tilaed Orioles te vocalizeren…ook een erg schuwe 

soort die met behulp van playback voorzichtig dichterbij komt waardoor we in 5 minuten maar liefst 2 nieuwe 

soorten registreren…We bezoeken ook nog even de Summit Gardens, waar we een kijkje nemen in een grote 

kooi met daarin een volwassen Harpey Eagle…een beetje een zielig zicht, maar we zijn allemaal wel erg onder 

de indruk over de omvang van deze gigantische roofvogel. Tegen 14:00 h, op weg naar de vlieghaven heeft 

Guido nog een allerlaatste verassing in petto…we begeven ons naar de Causeway, een hippe buurt iets buiten 

Panama City met spectaculair uitzicht op de skyline van Panama City, maar ook op enkele nabijgelegen 

rotseilandjes…hier werd onlangs de voor Panama erg zeldzame Peruvian Booby gesignaleerd…we scannen 

met de telescoop al de vliegende genten af en tussen de voornamelijk Blue-footed Boobies onderscheiden we 

inderdaad enkele individuen met een volledig wit hoofd en wordt de Peruvian Booby als allerlaatste nieuwe 

soort aan de lijst toegevoegd…We sluiten hiermee een geslaagde vogelreis af waarin we erg veel vogels 

hebben gezien met een groepstotaal van 395 geziene soorten met een extra 11 soorten die enkel gehoord 

werden om op een totaal te komen van 406 soorten. Niet slecht voor een vogelreis in een periode dat de 

noordelijke wintergasten afwezig zijn !...het belangrijkste echter is dat we met z’n allen enorm genoten 

hebben van deze rondreis, het erg gezellig was en iedereen kan terugblikken een unieke en ervaring in een 

zeer biodivers land…met dank aan al de deelnemers voor het aangename gezelschap en prachtige rondreis ! 

 

Pieter Westra 

Aratinga Tours   

 

  


