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Forord: 
Bolivia er et fuglerigt land med hele 1430 registrede arter, hvilket gør det til verdens 6. artsrigeste land. 
Landet har mange forskellige biotoper lige fra Amazonas-junglen til de høje Andesbjerge. Bolivia er – i 
forhold til flere af de øvrige latinamerikanske lande - fattigere, og længere tilbage i forhold til vækst og 
udvikling. Dette er medvirkende til, at megen natur stort set er urørt, unikt og helt fantastisk. De høje 
Andesbjerge er naturligvis også med til at lægge begrænsninger på den menneskelige udfoldelse.  
 
Vi besøgte en stor del af Bolivia’s interessante områder for natur og fuglekig:  

 Lavlandet omkring Santa Cruz 

 Carrasco National Park 

 Amboró National Park 

 Lavlandet med chaco-woodland i landets sydøstlige hjørne nær Paraquay 

 Inter Andean valleys med hovedparten af Bolivia’s endemer 

 Højlandet omkring Cochabamba med tåge- og polylepis-skove og laguna Alalay i byens centrum 

 Lake Uru Uru ved byen Oruro med wetland og flamingoer 

 Lake Titicaca og omegn med puna grassland og high Andean valleys 

 Yungas cloud forest langs Old Coroico road (Dødens landevej) 

 La Paz og higher Andes og montane forest. 

 Sightseen-tur i La Paz 
 
Vi kørte i alt 3.925 km på de godt 3 uger, som turen varede. Umiddelbart lyder det ikke af så meget, men 
gennemsnitshastigheden på vejene i Bolivia er meget beskedent pga. bjergkørsel, tæt trafik, dårlige veje, 
adskillige vejbump og en beskeden motor i vores bus. Så flere af de lange transportdage var temmelig 
udmagrende til trods for hyppige stop.   
 
Vejret var hovedsageligt godt, tørt med enkelte eftermiddagsbyger. I sydøst var det varmt – op til 37 grader – 
og i bjergene hovedsagelig tørt med let til skyet vejr og – bortset fra et par kølige morgener – tempereret 
med behagelige temperaturer. Enkelte dage var præget af formiddags- eller eftermiddagsregn, specielt i La 
Paz-området, hvor vejret generelt blev mere ustadigt.   
 
Vi nåede op på 548 arter i Bolivia, hvilket udfordrede vores hukommelse, da fugleintensiteten var høj, og de 
engelske fuglenavne lange. 
 
Vi mellemlandede, såvel på ud- som på hjemturen i Miami. Det blev til en overnatning på udturen og et 
dayroom på hjemturen. Dvs. dayroomet blev kun brugt til at få et bad, da vi besøgte Miami Botaniske Have i 
stedet for at få hvilet/sovet, inden natflyet til London. Det blev til et supplement på hele 46 turarter i Miami, så 
turens samlede artsantal kom op på det høje antal af 586 arter.     
 
Turens højdepunkter, kan kort opremses her: 

- Den islandske vulkan Bárðarbunga holdt sig i ro, efter adskillige dage i rød alarm. Vi slap således for 
en show-stoppende askesky. 

- Fantastiske naturscenerier i Andesbjergene og Eastern Slopes. 
- Svimlende køretur på Dødens Landevej.  
- Hele 31 iagttagelser, heraf 13 i én flok, af de imponerende og mægtige Andeskondorer. 
- Alle 3 flamingo-arter i Lago Uru Uru suppleret med masser af ænder og vadefugle. 
- En uberørt lagune mellem Camiri og Santa Cruz med masser af andefugle og over 80 Southern 

Screamers. 
- En stille og billedskøn dal mellem Cochabamba og Oruro, med flere arter Ground-Tyrants og Sierra-

finches. 
- 35 arter rovfugle, bl.a. med en uforglemmelig observation af Black-and-white Hawk-eagle. 
- 22 arter papegøjer med Red-fronted- og Military Macaws fra de store af slagsen til Blue-winged 

Parrotles fra de små.  
- 22 arter kolobrier fra Great Saphirewing til Little Woodstar, og så lige – ikke at forglemme - den 

endemiske Black-hooded Sunbeam. 
- Hooded Mountain Toukan i smukke omgivelser. 
- Hele 17 arter spætter, hvor Cream-backed Woodpecker overstrålede dem alle.  
- En kamp for at få den kultiske Giant Antshrike i bogen. 



3 

 

- Hele 67 arter af den nye verdens fluesnappere! 
- Observation af en han og 2 hunner af den formentlig største spurvefugl i Sydamerika (på hele 500 

gram), nemlig Amazonian Umbrellabird.  
- Sang fra to arter klarinetfugle (Andean og White-eared Solitaire) på Dødens Landevej. 
- Farvestrålende Tanager med et utal af farvesammensætninger fra de 29 arter, som vi så. 
- En charmerende flok Dødningehovedaber mellem farvestrålende blomster.  
- En herlig afslutningstur i Miami Botaniske Have. 
- Et velgennemført program arrangeret af Seriema Tours, med 2 fantastiske lokalguider og 2 top-

chauffører.    
- Fantastisk sammenhold, der blev udbygget på den lange bustur, og suppleret med lakrids og søde 

sager i store mængder. 
     
Turen var arrangeret af Seriema Nature Tours fra Argentina, og hele arrangementet forløb planmæssigt. 
Vores to lokalguider Hector Slongo, italiensk født, men har boet det meste af sit liv i Argentina, stod for 
ledelsen af turen, og Julian Quillen Vidoz, argentiner, som har boet over 10 år i Bolivia, og dermed er en af 
de mest erfarne ornitologer i Bolivia. Hele det lange planlægningsarbejde stod German Pugnali for, og han 
viste stor smidighed hver gang, at American Airlines lavede deres flytider om. Vi skal herved give såvel 
Seriema Nature Tours ved German og begge vores dygtige fugleguider vores bedste anbefalinger.  
 
Alle deltagerne bidrog på bedste vis til en uforglemmelig tur i Bolivia’s skønne land.   
  
Turen afslutningsmiddag blev holdt efter en lang dag på Dødens landevej på hotel Calacoto i La Paz.  
 
På turen kårede vi på demokratisk vis dagens fugl, ligesom vores gættekonkurrence over antal arter, blev 
vundet af Lis, hvilket udløste 200 boliviano til indkøb på The whitches’ Market i La Paz. Konkurrencen ”Tip-
13-rigtige” blev vundet af Bjarne med 9 rigtige, og han blev også belønnet med 200 boliviano til Birgits 
indkøb på samme marked. Tillykke til vinderne - godt gået!  
 
Denne rapport indeholder: 

- Deltagerliste 
- Rejserute 
- Vejrute 
- Dagbog 
- Samlet artsliste 
- Tjekliste over arter og artstotaler, særskilt bilag 
-  

Tak til Erik, Karen og Flemming, Vibeke og Bjarne for de flotte billeder, der pryder denne rapport.  
Og sluttelig tak til alle deltagere for et stort engagement og en positiv indstilling. 

 
 

Deltagerliste: 
 

Erik Heberg, Kgs. Lyngby 
Jakob Herman, København S 

Jørgen Kruse, Rørvig 
Karen og Flemming Lang, Ballerup 

Lis Baunstrup og Jesper Larsen, København S 
Birgit og Bjarne Streyffert Rosenfeldt, Søborg 

Vibeke Tofte, Brønshøj 
 

Hector Slongo og Julian Vidoz, lokalguider, Seriema Nature Tours 
Pepe og Ugo, chauffører 

Peter Lafrenz, Glostrup, DOF Travel turleder 
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Holdet samlet med Cordillera Real bjergene i baggrunden 
 
 

 

 
                                                                   Hej Bjarne! Kan du ikke sige til deltagerne, at de skal 

tage Metroen til Lufthavnen, og så flyet til Heathrow….. 
Foto: Bjarne Streyffert. 
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Rejserute Bolivia 
 

Torsdag den 28/8-14 Afgang Kastrup kl. 07.50 med British Airways til Heathrow med landing kl. 
08.35 lokal tid. 
Afgang Heathrow kl. 11.50 med British Airways Boing 777/300 til Miami. 
Forventet flyvetid 8 timer 50 minutter. 
Ankomst Miami International Airport kl. 15.40 lokal tid. 
Transfer til Hotel Resident Inn, 15 minutter fra lufthavnen.  
Birding omkring hotellet alternativt sviptur til Miami Beach. 
Overnatning Hotel Resident Inn. 

Fredag den 29/8-14 Transfer til Miami International Airport.  
Afgang kl. 11.55 med American Airways, Boing 757. Flyvetid 6 timer 11 
minutter til La Paz.  
Mellemlanding kl. 18.15 lokal tid i El Alto International Airport, La Paz. 
Flyet fortsætter kl. 19.25 til Santa Cruz de la Sierra med landing kl. 20.25 i 
Viru Viru International Airport. 
Transfer til Santa Cruz. 
Overnatning: Hotel Cordez, Santa Cruz. 

Lørdag den 30/8-14 Morgen: Botanical Garden Santa Cruz.  
Formiddag-eftermiddag: Transfer Santa Cruz - Buena Vista med birding 
en route. 
Eftermiddag: gåtur fra hotellet ad jordvej. 
Overnatning: Buena Vista Hotel.  

Søndag den 31/8-14 Morgen: Buena Vista Hotel og morningdrive til lowland tropical Forest i 
udkanten af Buena Vista. 
Formiddag - eftermiddag: Transfer Buena Vista til Villa Tunari birding en 
route.  
Eftermiddag: Rio Chapara sydøst for Villa Tunari.  
Overnatning: Hotel El Puente, Villa Tunari.  

Mandag den 1/9-14 Morgen - formiddag: Cerrasco National Park. 
Eftermiddag: Grotter med Oilbird og flagremus. 
Overnatning: Hotel El Puente, Villa Tunari. 

Tirsdag den 2/9-14 Morgen: Cerrasco National Park. 
Formiddag og eftermiddag: Transfer Villa Tunari via Buena Vista til Santa 
Cruz birding en route, bl.a. med stop i vådområde 50 km nord for Santa 
Cruz. 
Overnatning: Hotel Cordez, Santa Cruz.   

Onsdag den 3/9-14 Morgen: Parque Regional Las Lomas de Arenas (syd for Santa Cruz). 
Transfer til Camiri birding en route. Frokoststop i Abapo. 
Eftermiddag: Kløft ved Rio Grande O Guapay syd for Abapo. 
Overnatning: Hotel Las Tinajitas, Camiri. 

Torsdag den 4/9-14 Morgen: Transfer Camiri-Boyuibe. Gåtur langs jordvej i udkanten af 
Boyuibe. 
Formiddag: birding 20 km ad jordvej øst for Boyuibe mod Paraguay. 
Eftermiddag: gåtur fra hotel langs Camiri-floden, samt dal nær Camiri.  
Overnatning: Hotel Las Tinajitas, Camiri. 

Fredag den 5/9-14 Morgen: Transport Camiri-Ipati birding en route:  
Stop 1: chaco-forest 1 times kørsel nord for Camiri.  
Stop 2: lagune (afkørsel ved Gutierrez + 20 min kørsel østpå ad jordvej). 
Eftermiddag: Transport Ipita-Santa Cruz. 
Overnatning: Hotel Cordez, Santa Cruz. 

Lørdag den 6/9-14 Morgen: Transport Santa Cruz-Refugio Los Volcanes. 
Stop 1: kort før byen Bermejo. 
Stop 2: byen Bermejo 
Middag og eftermiddag: Los Volcanes i udkanten af Amboro National 
Park.  
Overnatning: Refugio Los Volcanes. 
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Søndag den 7/9-14 Refugio Los Volcanes hele dagen. 
Overnatning: Refugio Los Volcanes. 

Mandag den 8/9-14 Morgen til eftermiddag: Refugio Los Volcanes. 
Transfer til Samaipata. 
Sen eftermiddag: hotelhaven Finca la Vispera. 
Overnatning: Finca la Vispera, Samaipata. 

Tirsdag den 9/9-14 Morgen: gåtur fra Finca la Vispera. 
Formiddag: køretur til bjergene bag Samaipata.  
Eftermiddag: transport Samaipata-Tomba birding en route. 
Stop ved lokalitet for Bolivian Earthcreeper og stop i 2000 moh før 
Mataral.  
Overnatning: Monteblanco-skolen, Tambo. 

Onsdag den 10/9-14 Morgen: Transport Tambo-Saipina. 
Formiddag: Saipina-området.  
Middag - tidlig eftermiddag: slugt nordvest for Saipina. 
Eftermiddag: tilbagekørsel til Tambo og gåtur udfra Monteblanco-skolen.   

Torsdag den 11/9-14 Morgen: Transport Tambo - La Siberia. Vandring op ad bjergvej La Siberia 
i 2740 moh. 
Middag: stop i 2270 moh på vej mod Cochabamba.  
Eftermiddag: transport til Cochabamba. 
Overnatning: Hotel Aranjous, Cochabamba.  

Fredag den 12/9-14 Morgen: Morgenmad udenfor Cochabamba by i 2858 moh., hvor vejen til 
Cerro Tunari begynder. 
Stop 2 i 3340 moh. 
Formiddag: Stop 3 i 3437 moh. Stop 4 i polylepis-skov i 3593 moh. 
Stop 5 ved trægrænsen i 3886 moh. 
Eftermiddag: Alalay Lagoon, Cochabamba. 
Overnatning: Hotel Aranjous, Cochabamba. 

Lørdag den 13/9-14 Morgen: Upper yungas syd for Cochabamba i 2850 moh.  
Frokost i forel-restaurant. 
Eftermiddag: Besøg i lowland forest afbrudt pga. regn. 
Overnatning: Hotel Aranjous, Cochabamba.  

Søndag den 14/9-14 Morgen: Transport Cochabamba - Oruro birding en route: 
Formiddag: Stop 1 i 4000 moh. 
Middag: Fotostop i pas i 4495 moh. Stop 2 i stille dal vest for byen Confital 
i Altiplano’en (højsletten i 4000 moh). 
Eftermiddag: Lago Uru Uru. 
Overnatning: Hotel Villa Real San Filipe, Oruro.  

Mandag den 15/9-14 Morgen: Lago Uru Uru. 
Formiddag – eftermiddag: Transport Oruro – La Paz – Titicaca. 
Frokostpause i Ajo Ajo. 
Sen eftermiddag: Lake Titicaca i 3820 moh. 
Overnatning: Hotel Titikaka nær Huarina. 
 

Tirsdag den 16/9-14 Morgen: Lagune før pas i 4250 moh ad Sorata-vejen. 
Formiddag: dal syd for Sorata 3985 moh. På tilbageturen kort stop ved 
Lagune. 
Middag: Stop i lowland (kort vandring ad hovedvejen).  
Eftermiddag: Titicaca-søen.  
Transport Titicaca-La Paz. 
Overnatning: Hotel Calacoto, La Paz i 3200 moh.  

Onsdag den 17/9-14 Morgen: transport til Dødens Landevej via La Cumbre i 4630 moh.  
Formiddag – eftermiddag: Dødens Landevej (bus- og vandretur). 
Sen eftermiddag: kort stop ved passet La Cumbre og mose lige syd 
herfor. 
Overnatning: Hotel Calacoto, La Paz i 3200 moh. 
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Torsdag den 18/9-14 Morgen og formiddag: High puna og montane forest ved nedkørslen til 
Dødens landevej i 3170 moh. 
Middag: lille dal med humid puna i 3634 moh. lige nord for La Cumbre-
passet. 
Eftermiddag: tilbagekørsel til La Paz. 
Afskedsmiddag Hotel Calacoto. 
Overnatning: Hotel Calacoto, La Paz i 3200 moh. 

Fredag den 19/9-14 Formiddag: Sightseen-tur i La Paz. 
Kl. 14.00 transfer til El Alto-lufthavnen.  
Afgang El Alto til Santa Cruz med American Airways kl. 19.15. Flyvetid 50 
minutter. 
Afgang Santa Cruz kl. 22.10 til Miami. Forventet flyvetid 6 timer og 45 
minutter. 

Lørdag den 20/9-14 Ankomst Miami International Airport kl. 04.20 lokal tid.  
Indkvartering i Dayroom i Miami International Airport Hotel.  
Formiddag: Besøg i Fairchild Tropical Botanic Garden. 
Eftermiddag: Returkørsel til Miami Airport og tjek-ud fra Dayroom. 
Afgang British Airways Boing 747 kl. 21.00. Flyvetid: 7 timer 50 minutter. 

Søndag den 21/9-14 Ankomst Heathrow Airport kl. 10.30 lokal tid. 
Afgang Heathrow mod København kl. 12.55. 
Ankomst Kastrup kl. 13.35 lokal tid. 

 

 
 

Dagbog 
 
Torsdag den 28. august 2014 
Bording completed høres der over højtaleren i British Airways Airbus A320 til London. Flyvetid estimeret til 1 
time 30 minutter. Temperaturen i London 16° C. Alle 10 deltagere + turleder har spændt fulgt med i 
udviklingen omkring den islandske vulkan, Bárðarbunga, som har truet med at gå i udbrud de seneste 14 
dage. Heldigvis slap vi for en ny askesky, som i 2010, hvor det var vulkanen Eyjafjallajökull, der fik sat hele 
flytrafikken over det nordvestlige Europa i stå med op til 100.000 aflyste flyafgange.  
 
Bárðarbunga blev længe kategoriseret med orange alarm, men 5 dage før vores afrejse, blev den sat i rød 
alarm. To store jordskælv på 5,1 og 5,3 under vulkanen vurderes til at få den til at eksplodere under Hekla 
Jökulu’s 500 meter tykke iskappe med askesky til følge. Heldigvis gik den i sig selv igen, og alarmen er nu 
igen nede på gul alarm. 
 
Planlægningen af turen var berørt af indtil flere ændringer af afgangstidspunkter fra American Airlines side 
fra Miami til Santa Cruz i Bolivia. Da de kun har én daglig afgang, og da de ikke synkroniserer deres 
afgangstider med British Airways, betød den første ændring, at vi måtte have en ekstra nat i Miami. British 
Airways og American Airways har bestillingssamarbejde, men det hjalp os ikke her. Siden hen blev det 
rykket tilbage, frem og så tilbage. Det endte med en overnatningsløsning, der som bonus gav en mere 
human udrejse, fremfor en non-stop rejse fra København til Santa Cruz. For at holde programmet i Bolivia, 
så blev afrejse fremrykket 1 dag. Udover en nat i Miami, blev der også plads til en ekstra nat i Santa Cruz. 
Så alt i alt en langt mere blid udrejse.  
 
Take off kl. 07.50. Pga. kø til landingen i Heathrow, bliver vi forsinket 20 minutter. Landing kl. 08.35 lokal tid. 
Heldigvis var afgangen til Miami også i terminal 5, hvor Københavner-flyet landede. Selvom det var samme 
terminal vi skulle videre fra, så betød det alligevel 15 mininutters vandring, og 10 minutters underjordisk tog-
tur. Vi har tid til lidt småindkøb, bl.a. kaffe, vand og chokolade.  
 
I security mødte vi en yngre dansk pige, som var meget interesseret i, hvor – en sådan sporty gruppe – 
skulle hen. Jeg skriver ikke her, hvad vi først bildte hende ind, men måløs blev hun. Herefter fik hun den 
rene sandhed. Selv skulle hun følge med et hold udenlandske elever til Miami. Og så var der herefter dømt 
ferie.  
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Eyjafjallaj%C3%B6kull
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Fugle i Heathrow Airport: stormmåge 1, sortkrage 4, solsort 1. 
 
Vi er nu proppet ned i sæderne i BA’s Boing 777/300. Forventet flyvetid til Miami: 8 timer 50 min. En hund i 
lasten nedenunder gøer helt vildt. Nu er det vel ikke en bombehund? Take off kl. 11.50 efter hele 40 
minutters venten med at taxi’e ud til startbanen.  
 
Efter godt 7 timers flyvning, må vi konstatere, at vi siden Irland har fløjet over Atlanterhavet. Nu er vi over 
Sargasso-havet. Jørgen, den store ålefanger, forklarer, at der ikke længere kommer ålelarver med strømmen 
til nordvest Europa. Der har været sygdom i ålebestanden. Måske kan det spille ind i ålens katastrofale 
nedtur, men overfiskning er nok den sande årsag.  
 
Den hurricane, der for nogle dage siden lå over Bahamas er trukket nordøst-over, og bliver til et lavtryk over 
nordvest Europa. Efter Bahamas nærmer vi os Miami. Vi flyver ind over de revet Great Guana Cay ved 
Andros Island, en af Bahama øerne. På flyets rutekort ser vi en by, der hedder Sankti Spiritus – hmm, er det 
mon kirkens hemmelige rom-destilleri? Det må undersøges. Det viser sig efterfølgende, at være by på Cuba. 
Navnet betyder, som enhver, der følger pavens nytårsprædiken ved, Hellig Ånd. Landing kl. 15.40 lokal tid, 
20 minutter senere end planlagt. I Miami’s lufthavns ankomsthal var der, ifølge de Miami-vandte deltagere, 
Bjarne og Jesper, meget få passagerer. Vi ventede derfor ikke længe ved toldskranken, selvom vi skal 
fotograferes og have taget fingeraftryk af alle fingre.  
 
Vejr: Her er varmt og fugtigt: 32˚C, svag vind, vekslende skydække.   
 
Efter kuffertafhentning er vi hurtigt gennem tolden, og så gælder det om at finde opsamlingsstedet for 
shuttle-bussen. Det går også nemt, selvom vi måtte en etage ned, og så op igen med en rulletrappe. Mens vi 
venter på bussen, ses de første fugle, bortset fra de 2 sølvhejrer, som Peter så efter landingen. Der ses 
tyrkerduer og gråspurve, der – som mange andre arter – er indført. Endvidere en Gray Kingbird. Shuttle-
bussen ankommer efter 10 minutter, og køreturen til hotel Residence Inn tager 10-15 minutter. Hotellet ligger 
i et større hotelkompleks.  
 
Vi får tjekket ind og hovedparten af holdet går på ”krat-lusk” blandt hotelhaver og P-pladser. Vi går også ud 
til en kanal ved motorvejen. Her ser vi fisk og 3 moskusænder. Det bliver til 12 fuglearter, bl.a. en flot 
Loggerhead Shrike på tæt hold. Tre unge White Ibis flyver over. 
 
Vi spiser ”lidt” burger-mad på en nærliggende sports-restaurant, og får et glas godt Samuel Adams øl, på 
Erik’s opfordring. Lis og Jesper tog en taxi til byen for at se den berømte Miami Beach. Her var der lidt 
vadefugle, lattermåger, 2 saksnæb og 2 brune pelikaner, selvom hovedformålet med turen var at se den 
berømte strand, som er vist i talrige film.      
 
Vi går tidligt i seng.  
 
Dagens fugl: Loggerhead Shrike 
 
Fredag den 29. august 2014 
Vejr: 28-33˚C, 4/8, svag sydlig vind. 
 
Morgenmaden var tilgængelig fra kl. 06.30. Flere af deltagerne var vågnet i løbet af natten, da vores kropsur 
sagde godmorgen ved 1-tiden. Solid morgenbuffet, så sulten ikke kommer igen foreløbig. Vi når lige at hilse 
på et par syngende Mockingbirds, inden vi skulle med shuttle-bussen kl. 07.40. Da shuttle-bussen 
ankommer, er to af deltagerne ikke mødt op. Forskellige hændelser førte til denne situation. Resultatet var, 
at shuttle-bussen’s chauffør ikke kunne trække den længere, så vi måtte køre til lufthavnen uden de 
manglende deltagere. Heldigvis havde vi taget en tidligere shuttle-bus end først planlagt, så vi blev hurtigt 
genforenet, da der kun var 15 minutter mellem hver busafgang. 
 
Næste udfordring var udskrivelse af kuffertmærker fra maskinerne i lufthavnen. En sur AA-ansat hjælp til 
uden succes, så hun fulgte os til skranken. Jesper klarede sig selv med bedre succes. Han fandt en sød AA-
medarbejder, og hun klarede hurtigt ærterne. Security gik reletivt nemt. Nogle gik gennem fasttrack, hvor 
bælte måtte beholdes på, laptop måtte blive i tasken, og ingen sko skulle tages af! Fra Security var der kun 
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100 meter til gaten, så vi havde rigelig med tid til afslapning og til at tjekke lufthavnsområdet for fugle. Det 
var dog ikke mange vi så. Nogle landsvaler, en fiskeørn og en lattermåge. 
 
Take-off med American Airlines’ Boing 757 kl. 11.55 (med en ½ times forsinkelse) mod La Paz. Forventet 
flyvetid 6 timer 11 minutter. Flyrute: Cuba-Jamaica-Venezuela-Columbia-Brasilien-Bolivia. Over Columbia 
ser vi – formentlig – Rio Napo, som løber fra Ecuador til Amazonas. Skyerne tager til, og fasten seatbelt 
skiltet tændes.  
 
Stewarderne springer os over mht. udskænkning af kaffe/the/øl. Vi nåede at få et glas vand. Da vi højlydt 
brokker os, fik vi sure miner. Landing kl. 18.15 lokal tid i El Alto lufthavnen i La Paz, som ligger i 4.061,5 
meters højde. En flot landing mellem skyer, bjerge og en nedgående sol. Ved gaten forlader størstedelen af 
passagererne flyet. Ind rykkede toldere, der tjekkede sæderne for narko. Passagerlisten bliver tjekket via en 
personlig rundgang. Lis modtog i Miami kun bordingkort til La Paz, så hun måtte stå af inden den sidste 
flyvning til Santa Cruz! Nå, man skal ikke drille. Hun kom selvfølgelig med.  
 
Vi fik nye passagerer ombord. Mørket er ved at sænke sig. Take-off kl. 19.25. Da vi starter fra 4.000 moh 
kommer vi hurtigt op i flyvehøjden, som ej heller er så høj, da vi jo skal lande om 45 minutter i Santa Cruz de 
la Sierra, hvor vejret meldes skyfrit og 28°C. Landing kl. 20.25 lokal tid. Ankomsthallen er ikke just 
prængende, men det går hurtigt. Vores Seriema-guider Hector og Julian tager imod sammen med vores to 
chauffører Peppe og Ugo. Vi har nemlig en ekstra bil til vores bagage, fordi vores Toyota Coaster ikke kan 
klare vægten af både passagerer og kufferter, når vi skal op og ikke mindst ned af adskillige høje bjerge.   
 
Vi kører de 16 km til Hortel Cortez i Santa Cruz. Hotellet er det sted, hvor forretningsfolk overnatter i Santa 
Cruz. Der er netop opført en ny fløj, så det skinner nyt og flot. Hector orienterer om næste dags program i 
hall’en, da vi snart skal til køjs. Aftensmad serveres for de fleste i restauranten inden sengetid. Erik og 
Jørgen ser/hører 1 Scissor-tailed Nightjar i hotelhaven.  
 
 
Lørdag den 30. august  2014 
Vejr: 0-1/8, S 2-4, 18-29°C 
 
Hotelhaven i Santa Cruz: kl. 07.30-08.30. 
Der var morgenmad kl. 06.30 med den lette anretning. Først kl. 07.00 blev den komplette anretning serveret. 
Det blev til lidt fugleobs i hotelhaven under morgenmaden. Fugle, som Sayaca Tanger, Thrush-like Wren og 
en flot American Kestrel siddende på en antenne. Afgang kl. 07.30. Vi skal først besøge Botanisk Have 18 
km nord for Santa Cruz. 
 
Botanisk have i Santa Cruz: kl. 08.00-10.15. 
Ved indkørslen til haven ligger to Nanduer. Guiderne siger at de er vilde – hmm. Der ser lidt Knuthenborg-
agtigt ud. Vi stiger ud af bussen lige ved et blomstrende træ, der tiltrækker mange forskellige fugle, bl.a. den 
højtlydende og smukke Crested Oropendola. Herefter tager vi opstilling ved en lille sø tæt på P-pladsen. 
Hele tiden ser vi nye fugle, så der er masser at se på (og fotografere). To arter isfugle – Ringed og 
Amazonian – ses. En Jacana flyver op, og på den anden bred ser vi en Specktacled Caiman, den 
sydamerikanske krokodille-art. Vi går herefter rundt om søen. Narrow-billed Woodcreeper lyser op, men 
højdepunkterne var nok Amazonian Motmot og Blue-crowned Trogon. Motmot’en er splittet og lavlands 
racen hedder nu Amazonian- og højlandsracen Blue-crowned Motmot. En Chestnut-eared Aracari med 
knækket næb udpeges lige over bussen af vores kuffert-chauffør.  
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Botanisk Have Santa Cruz. Julian gør spillemaskinen klar. Foto: Vibeke Tofte 

 
Santa Cruz – Buena Vista: kl. 10.15-15.15 (85 km). 
Vejen til Buena Vista er ”under construction”, og de to nordgående vejbaner bliver hurtigt til fire. Ja selv 
noget af strækningen op til 5 baner, da den nordgående trafik har okuperet et af de sydgående spor! Ellers 
er det alles kamp mod alle. Den, der har de bedste nerver (eller ældste bil), vinder. Og der er ikke noget med 
at holde tilbage for hinanden. Vinden er frisk, og sandet langs vejene fyger. Den panikagtige trafiksituation 
skyldes, at præsidenten har indviet en vejbro, der krydser vejen ud mod lufthavnen. Man spærrer da 
selvfølgelig hovedvejen af i begge retninger, og dækker op til præsidenten og andre honeratiores midt på 
vejen på en dertil indrettet tribune. Så kan præsidenten holde indvielsestale og lade sig hylde her i valgåret. 
Bilisterne giver dog ikke præsidentens stemme. I stedet giver de ham hornet, så det kan høres.  
 
Der var flere lakridsfugle i dag. Spætten tager Jesper sig af, og viben klares af Bjarne.   
 
Vi stopper op i en by for at få frokost. Menuen stod på oksekødsuppe og stegt kylling. Alt var dejligt 
hjemmelavet. Videre nordpå. Trafiksituationen er bedret væsentligt, så nu kan vi få lidt flere kilometre bag 
os. Vi kommer ud i lidt mere indbydende landskab med små marker og græsområder til kreaturer i blandet 
små vådområder. Vi stopper for Limpin og en flok Greater Rhea’er (Nanduer) sammen med en Maguari 
Stork. Lidt efter ser Julian ud af øjenkrogen to Southern Screamer stå i et lille vådområde. Vi vender kareten 
og får fine billeder (ellers må fotograferne udskiftes).  
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Det ses tydeligt, at det er et tre-tået dovendyr med unge.  

Foto: Vibeke Tofte. 

 
Ankomst til Buena Vista Hotel kl. 15.15.  
Udsigten fra hotellet er storslået, så der er noget dragende over dette sted. Vi bliver tjekket ind i det lidt 
forfaldne hotel. Hotellet er ikke et standardhotel. Trætrapper og terrasser udfor værelserne giver 
charmerende ”skæve vinkler”. Andre værelser – i den anden fløj – er knap så charmerende, og der lugter lidt 
fugtigt i værelserne. Det medfører en større værelsesrokade.  
 
Vores bus er punktteret på højre fordæk. Chaufførerne og lidt lokal assistance har gang i dunkraften. 
Heldigvis nåede vi frem, og kan i ro og mag pakke ud og tjekke områdets fugle. Der er fin udsigt over 
skråningen ved swimming-poolen. 
 
Vores eftermiddagstur var planlagt med lidt buskørsel, men heldigvis er der ikke så langt at gå ad den 
sandede vej. Vi ser masser af papegøjer – både Macaws og Parakitter. Og en masse andre fugle. På hele 
turen siger guiderne: ”New bird – in the scope”. Det er selvfølgelig den første rigtige fugledag, men det bliver 
også dagen, som bliver den mest artsrige på turen med 99 arter. På fuglefronten kan fremhæves: 3 
Burrowing Owls, 2 Whistling Herons (med lyd), 2 Little Woodpecker, 4 Yellow-tufted Woodpecker (bl.a. en 
ved rede i telefonmast), Blue-crowned Trogon (Lis og Jesper), flotte Toco Tucans, som fløj over og satte sig i 
nogle træer, Chestnut-fronted- og Golden-collared Macaw, hele 7 Swallow-tailed Kites, Giant Cowbird ved 
Oropendola-rede (arten snylter ligesom gøge) samt Straight-billed Woodcreeper.  
 
Tilbage til hotellet og middag kl. 19.00. Vi får flodfisk og salat til middagen og kolde drikke, efter en lang og 
støvet dag. Artskonkurrencen er i gang. Her skal gætte turens samlede antal sete og hørte arter. Hector 
gætter på 450-550, så vi har en lille ledesnor. Herefter er der Tip-13-rigtige, hvor der tippes på dette og hint: 
 

 Hvormange Andeskondorer ser vi? 

 Hvormange af de 21 endemiske arter ser vi? 

 Hvormange af de specielle 73 arter ser vi? 

 Bærer vores guider solbriller den 31-8-14? 
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 Bærer Peter limegrønne strømper ved middagen den 11/9? 

 Hvormange km kører vi med bussen på turen? 

 Hvormange nye arter får Jakob? 

 Hvormange papegøje-arter noterer vi på turen? 

 Hvormange kolobri-arter noterer vi på turen? 

 Et spørgsmål, der gik i kage! 

 Har Karen røde trusser med i kufferten? 

 Hvormange flamingo-arter ser vi? 

 Hvad var Peters kampvægt inden turen? 
 
Dagens fugl: Greater Rhea.  
 
 
Søndag den 31. august 2014 
Vejr: 0/8, svag vind, 25-30°C 
 
Buena Vista hotel og omegn: 
Godt vi kom tidligt i seng i går aftes. For ved 2-tiden begyndte høj musik at strømme ud fra de nærliggende 
huse. Og det var ikke bare høj, men meget høj, musik. Egentlig meget iørefaldende musik, men at høre de 
samme melodier hele natten var for meget. Kl. 4 gav jeg op, og stod op for at gå i bad og blive barberet. Så 
gik tiden da med noget fornuftigt. Kl. 6 lysnede det og folk og fæ var stået op med morgengryet. 
 
Morgenturen kl. 06.30 var med fuld bemanding, og vi startede med en kort køretur på 15 minutter ud af 
byen. Vi blev sat af på vejen og Pepe kører bussen videre for at vente på os længere fremme. Der er lidt 
trafik, både motorcykler, som er bolivianernes foretrukne transportmiddel, og lastbiler. En lastbil stopper for 
at tilbyde os lift, for hvad laver en flok blegansigter herude en tidlig morgen. Vi afslår selvfølgeligt høfligt. Og 
de folk vi møder herude på landet, er alle flinke og smilende. Og også nysgerrige, dog uden at være 
anmassende. Vi får en dejlig morgen, med masser af fugle. Vi får set Chestnut-fronted Macaw siddende fint i 
skopet. Det er rart at få dem set siddende, så man kan nå at få flere detajler. Tilmed får vi 2 overflyvende 
fugle i medlys, så vi får set de flotte rødlige undervinger. Vi får også ”ryddet op” fra i går, hvor flere arter ikke 
sås af alle. Det drejer sig bl.a. om White-tailed Hawk, Black-backed Grosbeak, Solitary Cacique og Orange-
backed Trupial.  
 

 
En smuk morgen i et fuglerigt område nær Buena Vista. 

Foto: Vibeke Tofte 
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Tilbage til hotellet for morgenmad, tjekke ud og betale eventuelle værelsesregninger på drikkevarer. 
Musikken spiller i øvrigt endnu! Efter morgenmaden tager vi ud igen, for vi nåede ikke at besøge Hoatzin-
lokaliteten. Vi var lige sat af bussen, da Jørgen opdager en abe. Den er en del af en lille flok Black-capped 
Squirrel Monkeys (Saimiri bolivensis), eller dødningehovedabe, som de hedder på dansk. Det er nogle små 
aber. Hannen vejer kun 1 kg, og hunnen blot 750 gram. De sad og fouragerede i et træ, hvor der var flotte 
røde blomster, som var deres morgenmad. Skønt at opleve, især når de små unger går i krig med 
blomsterne. Vi går videre og stopper ved en lille bro, hvor en Rufescens Heron står fuldstændig urørlig ved 
bredden. Den er ikke let at få øje på. Fra broen går vi ”of road” langs vandløbet. Her lokker Hector Yellowish 
Pipit til, så vi får fint syn på to fugle. De er – som navnet antyder – lidt gule på undersiden. To Vermillion 
Flycatchers får fotograferne i det røde felt, for den ene er en han. Laughing Falcon ses også i et 
enkeltstående træ på engen. To Southern Screamers flyver larmende over os, og targetarten – Hoatzin – 
sås med to eksemplarer i et træ. De kan i øvrigt også larme, fandt vi ud af.  
 

 
Dødningehovedaber. Buena Vista-area. Foto: Erik Heberg. 

 
Buena Vista – Villa Tunari: kl. 10.00-15.00 (208 km). 
Vi går tilbage til bussen, og kører mod Villa Tunari. Kl. 11.45 passerer vi grænsefloden mellem Santa Cruz 
og Cochabamba Provinserne. Et kort stop ved et vandhul giver turens første Snowy Egret og Snail Kite. 
Senere møder vi en kortage med regeringspartiets sorte, lilla og hvide flag. Først godt 100 motorcykler, så 
personbiler og sidst busser og adskillige lastbiler, og alle med, såvel store som små, flag. Valgkampen er i 
fuld gang. Valgdagen er den 12/10-14, og det kan efterfølgende oplyses, at den siddende præsident Evo 
Morales genvandt præsidentposten med 60% af stemmerne. I hans regeringstid har mange fattige oplevet 
store fremskridt og landet har solid økonomisk vækst.  Vi spiser peanutssuppe og kyllinge-carbonade 
undervejs. 
 
Rio Chapara sydøst for Villa Tunari: kl. 15.30-17.00. 
Før Villa Tunari trak mørke skyer op over bjergene med kurs mod os. Vi havde planlagt at tjekke ind på 
hotellet, og så tage til floden efterfølgende. Men udsigten til regn får os til at tage til Rio Chapara sydøst for 
Villa Tunari, først. Og selv om det buldrer og lynene blinker om ørerne over os, så kom der ingen regn, da vi 
– på en grusvej - går gennem et kvarter med spredte huse og forladte fabriksbygninger mod floden. Et 
nybygget stadion og en multihal vidner om byens udvikling, hvilket uvilkårligt vil få negative følger på 
fugleintensiteten, som pt. er høj. Vi ser bl.a.: Blue-headed Parrot og Bare-necked Fruitcrow. Ved floden kan 
nævnes: Black-throated Mango, Dusky-headed Parakeet, Greater Yellowheaded Vulture, White-winged- og 
White-banded Swallow og Yellow-billed Tern.  
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Besøget skulle efterfølgende vise sig, at alle de bare ben var mums for de mange sandfluer, der opholdt sig 
ved floden. Flere deltagere blev bidt gevaldigt.  
 

 
Sen eftermiddagsobs ved Rio Chapara nær Villa Tunari.  

Foto: Vibeke Tofte 

Ankomst Hotel El Puente, Villa Tunari, kl. 17.15. 
Indkvartering og dinner. Plumbeous Kite ses i skumringen.   
 
Dagens fugl: Hoatzin.      
 
Mandag den 1. september 2014 
Vejr: 0-4/8, svag vind, 25-31°C 
 
Cerrasco National Park: kl. 06.40-11.15 
Op til morgenmad kl. 05.30 og med afgang kl. 06.00. 
Vi har overnattet i Hotel El Puente, som ligger lidt afsides fra Villa Tunari og tæt på Cerrasco NP. Så ingen 
musik i nat. Kun dejlige lyde af frøer og cikader. Nogle, ihvertfald Bjarne, hører også Tawny-bellied Strech-
Owl. Vi kører fra hovedvejen ind i parken. Her må de lokale indianere dyrke coca-planter. Det er legalt at 
tygge coca-blade og fremstille coca-the her i Bolivia.  

 

 

Parti fra lower yungas i Carrasco National Park. Foto: Vibeke Tofte. 
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Carrasco NP har meget få veje og tracks ind i parken, så den er meget utilgængelig. Lad os håbe, at det får 
lov at fortsætte. Bussen holder, og vi går et par timer ad den lille vej på kanten af bjergkarmen med floden 
brusende nede i dalen. Gåturen var planlagt til 2 timer, men pludselig er der gået 4 timer! Vi gik godt 2½ km, 
så der var ikke langt mellem fuglestoppene. Et træ især, var meget interessant for fuglene, så her stod vi i 
godt 40 minutter. Og vi så en af de to target arter, nemlig Amazonian Umbrellabird (eller Pragtparasolfugl på 
dansk). En hun lod sig se og fotografere. Den sjoveste obs var nok en Pygmy Antwren, en fugl på kun 8 cm. 
Vi troede, at det var en skulker, der gemte sig i underskoven, men den opholdt sig højt oppe i et kæmpetræ, 
tilmed i lang tid for at fouragere. Vi så også flere eksemplarer af den sjældne Many-spotted Hummingbird. 
Den er kun udbredt langs en smal stribe i Andesbjergenes eastern slope (750-1500 moh). Da vi nåede ud til 
Cock-of-the-Rock lokaliteten var klokken elleve, og vi havde kort med tid. Vi prøvede at opsøge heldet, men 
med 10 minutters venten, kommer man ikke langt. Vi prøver igen tidligt i morgen. Vi begiver os tilbage til Villa 
Tunari. Bussen havde fulgt os på den smalle bjergvej, og vi blev kørt tilbage. Udover smal, er vejen også 
våd, og flere steder er der sket jordskred efter kraftige regnskyl, så vejen synes ved visse passager lidt for 
smal til den lille bus. Og skråningen er stejl ned mod floden.  
 
Det bliver til en times siesta ved hotelet. Børnene får lov til at bade i swimmingpoolen. Vandet er godt 27 
grader, og da luften er 31, så føles det køligt, at få kroppen dyppet i vandet.  
 

 
Fedtfugle-ekspeditionen tager sin begyndelse. Foto: Vibeke’s kamera.  

 
Cerrasco National Park - Guacharos-cave: kl. 15.00-18.30. 
Guacharos er det spanske navn for fedtfugl. Eftermiddagsturen går således til en Oilbird-cave i Cerrasco NP, 
hvor vi skal over floden i en svævebane. To kabler holder en gondol med tag, der har plads til 4 personer, og 
så lige vores lokale ranger, som trækker os over. Det bliver til 3 ture hver vej, så ranger måtte arbejde for 
sagen. En Roadside Hawk sidder og skriger ved landingsplatformen. Vi går så ½ times tid til fedtfuglenes 
grotte. Der er et leben i grotten. Skrig og flaksen fylder æteren. Vi ser nogle unger ved indgangen. 
Fedtfuglene elsker palmetræernes frugter, så der ligger masser af rester fra disse. Regnen har skyldet dem 
ud af grottens bund, til stor glæde for en Ruddy Quail-dove, som holder festmåltid bag gitteret, som beskytter 
grotten for menneskelig indtrængen. En tidligere optælling af fedtfuglene i grotten, har været på 1800 fugle.   
 
Ved siden af fedtfugle-grotten ligger en anden, men mindre grotte med to arter frugtædende flagermus. I 
Bolivia er der registreret 600 arter flagermus. Det er som nævnt en lille og smal grotte, og vi måtte gå lidt på 
kanten af en mindre kløft for at komme derind. I grotten løber der vand igennem, og her i mørket lever fisk af 
molly-familien. Udenfor flagermus-grotten ved en lille strøm ses og høres en Riverbank Warbler. Den står 
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helt frit fremme på en træstub. Det rumler i det fjerne, da vi begiver os tilbage ad stien til svævebanen. 
Uvejret rykker nærmere, men igen slipper vi for nedbør. Vi kan se regnen på den nærliggende bjergskråning. 
Vi er vel - og tørre - tilbage til hotel El Puente kl. 18.00, og har lige en time til bad, tøjskift m.v. Flemming blev 
i eftermiddags ved hotellet for at fotografere. En Black-faces Nunbird var ny turart.    
 

 
Formentlig flagermus af arten Silky short-tailed Bat. Foto: Erik Heberg. 

 
Efter tjeklisten poserede alle de sandflueangrebne deltagere. I finalen kom Vibeke og Bjarne. Der blev 
erklæret dødt løb. Bjarne havde en flot fordeling på underbenene. Vibse havde størst udbredelse på ben og 
lår. Lis vinder præmien for flotteste sandfluebid. Det var et flot væskefyldt bid, der bad om at blive lænset. 
Men ingen måtte røre, end ikke Jesper. 
 

 
To af deltagerne i Sandflue-bid-konkurrencen. Foto: Ukendt. 

 
Sandflue-bid er ellers ikke til at spøge med. Hvert år dør ½ mio. mennesker af parasitten Leismania. Der 
findes 20 typer af parasitsygdommen leishmania, og de overføres ved bid af den to-tre millimeter lange 
sandflue, phlebotomus. Sandfluer af hunkøn optager parasitten, når de suger blod fra mennesker eller 
pattedyr. Når den inficerede sandflue stikker for at suge blod næste gang, overfører den parasitten, som 
formerer sig i ofrets krop og angriber immunforsvaret. 
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Vi får barberque med flotte glimt af kornmod i horisonten. Bøfferne mangler lige 14 dag under en 
hestesaddel på Pampassen!   
  
Dagens fugl: Amazonian Umbrellabird. 
 
 
Tirsdag den 2. september 2014 
Vejr: 0/8, svag vind, 8/8, 23°C 
 
Carrasco National Park: kl. 06.30-09.00 
I dag er der dømt transportdag. Vi skal køre de 378 km fra Villa Tunari til Santa Cruz. Vi skal dog lige ud og 
finde Klippehane med afgang fra hotel El Puente kl. 06.00. Efter 1 time var vi i klippehane-lokaliteten. Det 
startede godt. Julian, Bjarne og Jesper når at se et kort glimt af en forbiflyvende Cock-of-the-rock hun. Vi 
stopper og prøver at lokke den til, men uden held. Da vi går videre, når guiderne at de 2 hanner, inden vi 
kommer op til dem. Mere spilleri, men ingen respons. Vi når broen, som skulle være det bedste sted for 
arten, men det bliver kun til en White-capped Dipper og en Black Phoepe. Så det blev altså lidt af en dipper 
på klippehanen. Som et plaster på såret, så vi hele 3 Umbrellabirds, heraf en flot-flot han, med den den 
lange hængende wattle. Og det er ikke så ringe endda.  
 
Tilbage til El Puente for at pakke med henblik på afgang kl. 10.15.  
 

 
Uha, der er langt ned til vandstæren her i Carrasco NP. Foto: Vibeke Tofte. 

 
Villa Tunari - Bueno Vista: kl. 10.15-14.10. 
Vi ser et hulepindsvin – Brazilian Porchupine – nærmest i bymæssig bebyggelse, som forsøger at forcere 
vejen foran os. Heldigvis fortryder den, og den vender om, men der står nogle mennesker, så den løfter 
piggene i forsvarsposition. Alt dette observeres med 60 km i timen fra bagsædet. Det er ikke nemt, at være 
et dyr, der skal passere en trafikeret vej.  Karen uddeler slik til børnene. Man sku’ tro, at det var jul. 
Danskerne lever op til deres ry. De spiser meget slik. Turlederen skal give Jakob en mandarin. Han kaster 
den fra bagsædet hen over hovederne på de øvrige deltagere. Desværre var kastet for kort, så mandarinen 
rammer Bjarne i nakken. Sorry, Bjarne. Den var heldigvis ikke overmoden!  
 
Frokostpause Bueno Vista: kl. 14.10-14.50. 
 
Vådområde 50 km før Santa Cruz: kl. 15.30-17.00 
Det bliver til flere turarter i et våd-/engområde før Santa Cruz. Red-breasted Blackbird var karakterfugl. En 
long-winged Harrier – mørk fase – ses fint.   
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Vi har god fart på bussen. Trafikken glider fint. Mørket falder på, da vi passerer vejen til lufthavnen.  
 
Ankomst Hotel Cortez, Santa Cruz, kl. 19.00.    
Da Jakob kom ned til middag, var han lidt chokeret, da en stor ederkop var kravlet op i sengen til ham. Pænt 
indfangede han kræet i et vandglas, og lempede den ud på gesimsen. Da Hector så de billeder, som Jakob 
havde taget af kræet, blev han meget alvorlig. Det var en af de farligste ederkopper i verden, og den kan 
give alvorlige neurologiske skader, hvis man bliver bidt. Det handler om at komme hurtigt i behandling. 
Hector taler om en Brazilian Wandering Spider. Wiki skriver om denne gruppe: 

Phoneutria, commonly known as Brazilian wandering spiders, armed spiders ("armadeiras", as they are known in 

Brazilian Portuguese), or banana spiders, are a genus of aggressive and venomous spiders of potential medical 

significance to humans. They are mainly found in tropical South America, with one species in Central America.
[1]

 These 

spiders are members of the Ctenidae family of wandering spiders. The Brazilian wandering spiders appear in Guinness 

World Records from 2010 as the world's most venomous spider. Guinness World Records states that although the 

Brazilian wandering spider venom is the most toxic, an effective antivenom is available and few fatalities occur. 

Vi får valget mellem 3 slags menuer: Fisk, bøf og pasta. Hovedparten vælger bøf – medium. Peter kæmper 
med sin bøf. Den er mere end well-done, så pludselig giver han op, og klager sin nød til tjeneren. Ind 
kommer en stor og yderst saftig bøf - uhmmm. Men nu er han pludselig mæt, og så må Bjarne hjælpe til. Det 
ville være for flovt, at lade den gå ud igen.  
 
Dagens fugl kom til afstemning. Flere af deltagerne forsøgte at kuppe Umbrellabird igennem. Men turlederen 
stod fast! Det skal gå ærligt til, siger han. Efter kampvalg mellem Pectoral Sparrow og vandstæren, så slog 
vandstæren til.   
 
Dagens fugl: White-capped Dipper. 
 
 
Onsdag den 3. september 2014 
Vejr: 1-8/8, svag til frisk vind, 25-36°C 
 
Park Lomas de Arena: 06.45-10.00 
Igen tidligt op for morgenmad kl. 05.30 og tjek-ud kl. 06.00, hvor vi kører fra Hotel Cortez med en halv times 
kørsel til Park Lomas de Arena, et lille smørhul i Santa Cruz’s sydlige udkant. Vi ser ca. 50 arter på 3 timers 
tid, så der er hele tiden nyt i farvandet. Hovedattraktionen er Red-legged Seriema, som vores lokalagent jo 
har valgt at kalde deres firmanavn for Seriema Tours. Efter lidt kratlusk i chaco forest (chaco er et indiansk 
ord for jagtområde), kommer vi ud i det mere åbne landskab, og der går ikke mange minutter, så har Hector 
Seriema’en i skopet. Den står lidt ude ved et hegn, på en lille bakke. Den forsvinder af og til i en lille lavning 
bag hegnet. Lidt senere genopdager Flemming fuglen, da vi er ude at tjekke et vådområde. Vi får den lidt 
tættere på her. Vi ser – og hører – de første Tinamou’er og noterer: Red-winged Tinamou (hørt og set), 
Small-billed Tinamou (hørt). Det bliver til hele 21 nye turarter her.   
 
Lis’ øje har det bedre. En utilsigtet hændelse, hvor noget sololie kom i øjnene, krævede håndfast behandling 
med vandskylning. Godt det ikke var Jespers berygtede myggeolie, der kom i øjnene! Vi troede ellers, at vi 
havde fået gjort kål på dette skrappe kemikalie i Lapland 1974! 
 
Las Lomas de Arenas - Camiri: kl. 10.00-17.45 (294 km). 
 
Frokostpause i Abapo: kl. 12.45-13.40. 
Her er morderligt varmt, her i Abapo. Vi er også ved at nærme os et af de områder i verden, hvor der er 
meldt nogle af de højeste temperaturer (55 grader) på kloden. Det havde man ikke lige forestillet sig på disse 
kanter.  
 
Bjergskov nær saltsø syd for Abapo: kl. 14.30-16.00.   
Syd for Abapo kommer vi til en saltsø. Hector fører bussen ind til en lille bebyggelse nær hovedvejen. Han 
beder om tilladelse til – ikke at tage ned til søen, som vi havde forventet – men at besøge skoven og en kløft 
op mod bjerget. Det er et privat område, som ejes af et olieselskab. Vi skal betale for at komme ind, efter vi 
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først havde indhentet tilladelse. Der er en stor jernlåge, som bliver åbnet for os. Det er en kort buskørsel til 
bjergkarmen, der rejser sig stejlt. Den giver lidt skygge, så varmen ikke føles så slem. Ikke en vind rører sig 
her i gryden, og med 36 grader, så skal der ikke megen aktivitet til, før varmen stiger til hovedet. Ved 
bjergkarmen ser vi Cliff Flycatcher og Vandrefalk. Vi går videre ind i kløften, og skoven huser flere 
papegøjearter, bl.a. Turqouise-fronted Amazon, Miltred- og Green-cheeked Parakeet. Vi ser også en Ochre-
cheeked Spinetail, som har et meget begrænset udbredelsesområde. En par af Bolivian Slaty Antshrike ses 
også, og denne art er near-endemic.  
 
Vi fortsætter mod Camiri, og kører over et pas i 990 moh. Efter passet skyer det til med mørke skyer. Mon 
det bliver regn? Svaret var ja – i rigelige mængder – og masser af lyn. Vi nåede at blive indkvarteret på Hotel 
Las Tinajitos, inden det startede for alvor. Foran uvejret blæste det voldsomt op. Jeg kunne dårligt åbne 
altandøren, da jeg ville se det voldsomme uvejr. Da vi skulle på en restaurant ude i byen, sås vejskilte, der 
var blæst omkuld. På hotellet havde personalet travlt med at samle vand op fra gulve, og feje blade op, som 
var kommet med blæsten. I Karen og Flemmings værelse var slagregn trængt ind under altandøren. På vej 
til restauranten var himmelen fyldt med lyn, selvom det værste uvejr var drevet over. Vi fik i øvrigt dejlig mad 
på restauranten. Der var 3 valgmuligheder: steak/filet, wienerznitsel og en lokal riverfish. Vi kører veltilpasse 
tilbage til hotellet for at lave tjekliste. At lave tjekliste mellem over 1400 arter kan være lidt udmagrende. Og 
så at finde de rigtige linjer på art og dato, ofte i dårligt lys, kan godt være lidt svært. Ja, det er ikke let at være 
på ”ferie”.    
 
Dagens fugl: Red-legged Seriema    
 
 
Torsdag den 4. september 2014 
Vejr: 0/8, svag vind, 20-35°C 
 
Camiri - Boyuibe: kl. 06.00-07.00 (40 km). 
Det føltes køligt, da vi trådte ud af hotellet efter morgenmaden, selvom det var hele 20 grader. Men regnen i 
går aftes havde gjort luften frisk og klar. Vi skal i dag længere sydpå til Boyuibe, og herefter kører vi – godt 
20 km - stik østpå mod grænsen til Paraguay. Vi ser gasledninger langs vejen. Bolivia er selvforsynende 
med olie og gas, og eksporterer begge produkter. Bolivia har de største gasreserver på hele det 
amerikanske kontinent. Aftenens regn ses i terænnet. Små pytter og oversvømmede vådområder, men ellers 
er det meste af nedbøren som sunket i jorden og løbet væk.  
 

 
Julian til deltagerne: Kan I så være stille! Vi er i Boyuibe. Foto: Erik Heberg.  

 
Boyuibe: kl. 07.00-09.00. 
Vi kørte fra hotellet i Camiri kl. 06.00 og efter en times kørsel til Boyuibe, er vi ved vores første planlagte stop 
for dagen. Byen er til at overse. Kunne godt være kulisse i en amerikansk westernfilm. Vi stopper lidt uden 
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for byen, nær en nedlagt jernbane. Vejret er pragtfuldt, og naturen sprudler i foråret efter regnen i går. Og 
fuglene synes det samme. Vi bruger 1½ time på at gå 300 meter! New bird – in the scope, kommer det hele 
tiden fra Julian og Hector. De bliver næsten helt hæse! Flotte fugle – charmerende fugle – anonyme fugle, 
og så lige Black-legged Seriema på fineste hold!! Hector havde hørt seriema’en langt ude. Vi kunne ikke 
høre den pga. alle de andre fugles sang, herunder Crested Hornero, der i den grad kan larme. Hector prøver 
at lokke Seriema’en frem med lidt musik. Nogle gange reagerer de herpå, siger han. Men nej, en motorcykel 
kommer forbi, og det hele falder til jorden. Vi tjekker et ryddet område, hvor der ligger rådne kaktusser for at 
komme tættere på chaco-skoven. Hector prøver igen, men nej, og så opgiver vi. Men netop i det øjeblik 
Hector vender sig for at gå tilbage, så ser han lige i øjenkrogen en fugl sidde på en hegnspæl 150 m væk. 
Det er seriema’en, der står og pudser sig, mens vi intetanende kigger den anden vej. Og den virker ret 
ligeglad med, at hele flokken af ornitter står frit fremme, taler og går lidt rundt og tjekker andre fugle. Vi fik et 
par gyldne minutter med Seriemaen, og så var den væk, ligeså hurtigt, som den kom. 
 
Jordvej øst for Boyuibe (ca. 20 km): kl. 09.00-12.30.  
Vi kører videre fra byens sydlige udkant ad en jordvej stik øst mod Paraguay. Vi skal kun køre 20 km mod 
øst i retning mod grænsen. At køre meget længere ville ej heller have været muligt, pga. vejens 
beskaffenhed. Vejen er mudret efter regnen i går. Nogle steder har regnen skyllet sprækker i vejen, hvilket 
gav store huller, som Pepe ikke var så glad for. Ligeledes er for- og bagparti udsat, når vi kører ned i små 
huller med stejle kanter. Så vi måtte ud og ”udbedre” hullerne, og fylde op med sten, jord og grene, så vi 
kunne komme over. Situationen gentog sig lidt senere, men også her, kom vi over. Flere buschauffører ville 
nok have afvist at køre videre, men Pepe kommer altid frem! Omsider nåede vi bestemmelsesstedet, hvor 
targetarten er Crested Galito, som er en tapaculo-art, der lever i tørre områder. Den er sky, som andre 
tapaculo’er, så vi hørte den mest i starten gemme sig i chaco-skoven. Hector forsøgte i hele 1½ time, så kom 
der ”hul”, og vi fik syn på denne sky art. En tillægspræmie var Striped-backed Antbird. Vi kan nu komme 
afslappet videre. Der er dog lige nogle trope-bier, som har fået færten af os, og som godt kan lide at sætte 
sig på os og slikke salt. Som temperaturen steg, så stig antallet af bier. De er utroligt små, og vi forvekslede 
dem i starten med fluer.  
 

 
Pepe til lederteamet: ” Jeg tror sku’, at jeg kom til at hugge en myre over!.  
Foto: Vibeke Tofte. 

 
Vi spørger Hector, hvordan de har fundet denne lokalitet. Der er meget få ornitologer i Bolivia, og fugle-
litteraturen for området er ikke-eksisterende. I forbindelse med Seriema Tours planlægning af Bolivia-turen, 
har man systematisk tjekket Google-maps for egnede lokaliteter, der er til at komme til, og som formodes at 
indeholde den specielle fuglefauna her i det sydøstlige Bolivia. Herefter har de besøgt stederne, og tjekket 
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on-site, om de formodede lokaliteter, nu også indeholdt de specielle arter for området. Ja, teknologien kan 
bistå til meget nu om dage.  
 
Med hukommelsen fyldt med nye fugleindtryk suser vi tilbage til Boyuibe. Jordvejen er ved at tørre ud, så det 
går langt nemmere end udturen. Der bliver dog et pludseligt stop, da Hector ser en stor Woodcreeper, og 
ganske rigtigt, det var en Red-billed Scythebill (Rødnæbbet Lenæb) En fed obs af en den mest udbredte, 
men ualmindelige woodcreeper. Til med så vi Great Rufous Woodcreeper (Stor Trækryber) på udturen på 
denne strækning, så vi fik både i pose og sæk indenfor denne gruppe. Herefter er der en times kørsel til 
Camiri og Hotel Las Tinajitos. 
 

 
Vandregræshoppe ved Crested Galito-lokalitet. Det var utroligt, at de kunne flyve.  
Manøvredygtige var de bestemt ikke. Foto: Erik Heberg.  

  
Ankomst Camiri: kl. 14.45. 
 
Rio Parapeti – Camiri: kl. 15.15-16.30. 
Deltagerne får så et tilbud om siesta (det trænger specielt lokalguiderne til – de er jo kun børn!) alternativt en 
lille gåtur til Rio Parapeti, som ligger lige bag hotellet. Der er stor tilslutning til gåturen til floden med indslag 
af lidt byvandring. Ikke det store fugleliv, men vi får fine obs af Hooded Sisken, som tilmed er ny turart. 
 
Dal nær Camiri: kl. 16.40-17.45. 
Kun 10 minutter fra hotellet ligger en lille dal med floden brusende i bunden. Det bliver til en kort aftenobs 
inden solen går ned bag bjergene. Som nye turarter ser vi Orange-headed Tanager og White-barred Piculet.  
 
Af sted kl. 19.00 til restauranten på Hotel JR, som ellers var det hotel, som vi skulle have boet på. Men da 
hele hotellet blev booket med oliearbejdere i en længere periode, var vi nødt til at finde et andet hotel at 
overnatte i. Vi fik dejlig mad, men en dårlig Mabec-vin, som, efter lokale forhold, var dyr (110 bolivianos ca. 
88 d.kr.). Den var virkelig dårlig. Men for at få den byttet, så skulle såvel tjener som hotelejer smage på den. 
De behøvede dog kun at lugte til vinen, så var de ikke i tvivl. Så Erik og Jesper fik en ny, der var væsentlig 
bedre. Der var høj stemning, da vi kørte tilbage til hotellet. Vibse legede gemmeleg med turlederen, da der 
skulle gøres mandtal inden afgang. Det var lige ved at lykkes, men et par sekunders klarsyn, afdækkede 
forsvindingsnummeret. Dagens fugl blev afgjort ved kampvalg mellem Red-billed Scythebill og Black-legged 
Seriema.         
  
Dagens fugl: Black-legged Seriema. 
      
 
Fredag den 5. september 2014 
Vejr: 0-2/8, svag til hård nordvestlig vind, 24-35°C. 
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Afgang Hotel Las Tinajitas, Camiri: kl. 06.30 
Flere af deltagerne havde observeret myg på værelserne, så flere insektstik blev uddelt. Vi kører nordpå til 
vores første stop, som ligger 1 times kørsel nord for Camiri. Her er en dal ved foden af et bjerg.  
 
Stop 1: Bjergkam med chaco forest: kl. 07.30-08.40. 
Fra hovedvejen stopper vi ved en jordvej, hvor vi parkerer bussen, for at fortsætte til fods. At det er en 
jordvej betyder nødvendigvis ikke, at der ikke er trafik. Vi møder et par lastbiler, men ellers er det stille og 
roligt. Flere nye turarter ses her, selvom ”new bird – in the scope” ikke lyder så hyppigt som tidligere. Men 
sådan er det jo, når man opholder i samme biotoper/områder flere dage i træk. I dag ser vi en ny specialitet, 
nemlig Black-bellied Antwren, som har et meget begrænset udbredelsesområde. Vi ser også endnu en 
gudefugl, nemlig Creamy-backed Woodpecker, som med rette kan kaldes birdy-nam-nam. Og der var gode 
muligheder for at nyde parret. De omkringflyvende fugle, der var meget aktive med lyd og fødesøgning på 
træstamme. Lidt senere hører vi en gevaldig larm. Vi taler om, at det kan være spætterne, men Hector siger, 
at det er to Red-legged Seriema’er, der larmer ude på marken. Ikke lige den lokalitet, vi havde forestillet os, 
at denne art holdt til i. Vi slutter besøget af med 3 Buff-necked Ibis, hvoraf de 2 sad på bjergtoppen.      
 
Stop 2: Afkørsel ved Gutierros til Lagune: kl. 09.10-11.30. 
Næste stop var umiddelbart nord herfor. Efter afkørslen fra hovedvejen, kører vi ca. 20 minutter ud mod øst 
ad en jordvej, hvor der ligger en Lagune med masser af vandfugle (lover Hector). Og vi bliver ikke skuffede. 
7 arter ænder (Ringed- og Comb Duck, Blue-winged- Cinnamon-, Brazilian- og Yellow-billed Pintail samt 
White-cheeked Pintail). Endvidere 4 arter vadefugle (Black-necked Stilt, Greater- og Lesser Yellowleg, 
Pectoral Sandpiper), masser af Southern Screamers og White-faced Ibis var talrig). I skoven ser vi Scaly-
headed Parrot og Spot-fronted Puffbird. 
 
Frokostpause Ipati: kl. 12.45-13.45.  
Vi spiste på samme restaurant, som vi anvendte på nedturen til Camiri. Suppe med kød af ged, som dog er 
stegt for meget til at være mørt.  
 
Ipati – Santa Cruz: kl. 13.45-17.15 
Vi fortsætter nordpå med de sidste 140 km til Santa Cruz. Det er begyndt at blæse op fra nordvest. Det giver 
sandstorm over den udtørrede flod. Heldigvis bærer vinden fra. Vi ankommer tidligt til Hotel Cordez i Santa 
Cruz, og det bliver vores 3. og sidste overnatning her. Hurtig tjek-ind (ikke længere behov for kopi af pas 
denne gang). Aftensmad, tjekliste og så i seng. 
 
Dagens fugl: Cream-backed Woodpecker.  
 
 
Lørdag den 6. september 2014 
Vejr: 0-2/8, let vind, 25-28°C 
 
Santa Cruz – Refugio Los Volcanes (75 km): kl. 06.40-09.00. 
Idag skal vi til Refugio Los Volcanes. Vi stopper på vejen i en by for at købe nye vandflasker, som vi bruger 
til påtår fra den store vandbeholder. Det er lørdag, og folk køber coca-blade og smøger stykvis. Refugio Los 
Volcanes, som ejes af en tysker, ligger midt i en gryde i naturskønt område i den sydøstlige udkant af 
Amboro National Park uden generende trafik eller anden udefrakommende støj. Vi kan ikke køre derned i 
bus, så vi må anvende lodgens egne landrovere. 
  
Stop 1 – ankomst til bjergene Cordillera Central: kl. 08.30-08.45. 
Vi kører ad den gamle vej til La Paz. Her i starten er der asfalteret, men den bliver hurtigt til dirt-road. Vejen 
er hullet og udbedring pågår. Nu er vejen afløst af en ny vej via Villa Tunari til Cochabamba og La Paz. Der 
er umiddelbart ikke noget bemærkelsesværdigt, men alligevel, da vi er på vej tilbage til bussen, så opdages 
en grib, som Julian hurtigt bestemmer til at være en yngre King Vulture. 
 
Stop 2 – landsbyen Bermejo: 09.00-10.00.  
Videre til byen Bermejo i 1000 moh, hvor vi skal dreje fra mod nord til Refugio Los Volcanes. Netop som vi 
skal dreje, ser Julian Andeskondor i horisonten. Og så er der pludselig 5 kondorer, 1 King Vulture og 50 
Black Vultures i godt lys. Så før vi overhovedet er i højderne, så har vi allerede set 5 kondorer. Ikke dårligt. 
Da Andeskondor er lakridsfugl, og da den blev opdaget af Julian, der som turleder ikke kan vinde, så bliver 



23 

 

Lis udpeget til at bestyre lakridsposen. Vi kører 20 minutter op ad en ujævn grusvej op til passet, hvor 
landroverne kommer og henter os. Pepe og Ugo kører tilbage til Santa Cruz for at overnatte de næste to 
dage, mens vi er i Los Volcanes.  
 
Refugio Los Volcanes: kl. 10-30-18.00. 
Mens vi venter på jeeps’ne fra lodgen, rovfugleobser vi fra toppen af passet. Og det bliver ikke kedeligt. 
Først kommer en Black-and-white Hawk-eagle tæt forbi i medlys. Så er der ligesom budt op til dans. Og 
dansepartneren kunne være den Solitary Eagle, som Julian kort efter scoper ude mod syd. Ikke den bedste 
obs, af en svær fugl, som ligner Great Black-Hawk, men Julian er ikke i tvivl pga jizz (20 cm større, og med 
kortere hale), ligesom han ser den mere grålige overside i skopet.   
 
Jeep’s ankommer. De fleste vælger dog, at gå ned. Hector siger, at det tager ½ time, og det kommer vi til at 
mobbe ham med efterfølgende. For den halve time holder ikke en meter. Lodgens personale undrer sig over, 
at vi ikke dukker op, så de sender jeeps’ne ud for at hente os. Og det var der flere, der satte pris på. Den 
stejle nedtur var ikke allesteder helt nem pga. løse sten/grus. Og fremfor alt, så tog det længere tid, ligesom 
vi også skulle birde lidt. Vi løber ind i en birdwave med flere arter: Guira Tanager, Chestnut-vented Conebill, 
White-winged Tanager og Oliviceus Woodcreeper. 
 

 
Det blev en smuk tur for dem, som gik ned til Refugio Los Volcanes.  

Foto: Vibeke Tofte. 

 
Efter indkvartering i værelserne serveres der frokost med stenovn-stegt kylling med grøntsager. Fantastisk 
stegt med god smag. Den tyske ejer – Albert – tager imod os. Vi kommunikerer på spansk (nogle af os), 
engelsk og tysk, selvom det at bestille øl ikke er det sværeste i verden. Albert flyttede fra Tyskland, da han 
var 10 år, så han er ikke så tysktalende mere. Han fandt stedet, da han arbejdede for regeringen. Under en 
rekonoseringsflyvning i området, kom de over stedet, hvor der fredeligt græssede køer omslugt af 
bjergtoppe. Det sted måtte han eje, tænkte han. Og det kom han så til, da han købte stedet, og indrettede 
det som øko-lodge. Der er ikke elektrisk lys. Man klarer sig med solpaneler. Vi går lidt rundt i det åbne 
område, og tager et smut ned langs en sti ved floden, hvor en Andean Guan tager imod os. Vi går lidt rundt i 
det åbne område, hvor lodgen og restauranten (incl. privaten) ligger. Flemming spotter Piping Guan, som 
ved nærmere eftersyn viser sig at være den blue-throatede. Det bliver til hele 3 af slagsen, som letter fra 
træerne og flyver rundt bag restauranten. Her er masser af parakitter og nogle papegøjer. Nogle Black-
chested Buzzard-Eagles jager i fællesskab parakitterne ved at styrtdykke ned over dem, men er uden held. 
Parakitterne er Miltred Parakeets. Vi ser også Andean Condor kredse over bjergtoppene, overflyvende og 
siddende på klippetoppe. De store højtflyvende Military Macaws ses også med 3 eksemplarer.  
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Aftensmaden var også lavet i stenovnen (hvad ellers, når den nu er blevet varm). Pizza’er – små og meget 
sprøde og lækre – i varierende stærkhedsgrad og smag. Løg, pølse og ikke at forglemme herlige ansjoser. 
Det smagte dæl’me godt. Og så lidt frugt til dessert. Drikkevarer var der også masser af, og vi løber ikke tør 
for øl eller vin, lover Albert.   
 

 
Lodgen, som ligger midt i smørhullet i den frodige Amazon-skov. Foto: Vibeke Tofte. 

  
Dagens fugl: Andean Condor. 
 
 
Søndag den 7. september 2014 
Vejr: 2-1/8, vindstille, 23-28°C. 
 

 
Brun Kapucinerabe. Los Volcanes.  

Foto: Erik Heberg. 

 
Refugio Los Vulcanos: kl. 06.30-18.00. 
Vi står op til morgenmad kl. 06.30, så vi kan tage et trail fra lodgen ned mod floden, gennem skoven og rundt 
via udsigtpladsen og tilbage igen. En tur på små 3 timer, som alligevel tog 5 timer. Vi er i Amboro 
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Nationalpark, som Refugio Los Volcanes støder op til, så naturen er lige ved døren. En stor utilgændelig 
nationalpark med masser af natur, som vi nyder godt af, når vi går vores trails. At gå i uberørt natur, er os 
ikke altid forundt, så det er stort. Fuglemæssigt har det ift. antal, ikke været så overvældende. Regnskoven 
er altid lunefuld. Der kan være stille og langt mellem fuglene, for pludseligt at støde ind i en birdwave. Vores 
eftermiddagstur til floden var således meget artsfattigt, hvad angår fugle, men artsrigt, når vi taler om 
sommerfugle. Det vrimler med smukke sommerfugle. Tør væde med, at Flemming ikke er til at styre her ved 
floden. Og ganske rigtigt, så sidder han troligt og venter. Vi ser den Blue Morpho er sommerfuglenes 
Andeskondor. Denne store og flot farvede sommerfugl lyser op. Den er genkendelig, og er så farvemættet, 
at det ikke fås bedre. Og når solskinnet rammer den, får farverne endnu mere glans. Der er siesta fra kl. 13-
16. Der slappes, hviles, læses bøger, tages til floden m.v. Under afslapningen, kan vi sidde i vores 
strandstole og studere de Crested Oropendola’er, som bygger rede lige ved lodgen. Julian, der jo læser 
biologi, har deltaget i et projekt omkring denne art. Det er hannen, der bygger reden, for så at imponerer 
hende, så de kan parre sig og få afkom. Men inden hunnen overgiver sig, skal hun afteste reden, som jo 
hænger i nogle særlige strå. Julian’s projekt målte, at hunnen fløj med 70 km/t ind i reden, for at sikre sig, at 
reden holdt. Det kan man da kalde tryk-prøvning. Der er i øvrigt flere, der er interesseret i Oropendolaernes 
reder. Det er Giant Cowbird, der snylter på Oropendolaerne. 
  

 
Hængekøjen til Karen: ”Skal du ikke hvile dig lidt?” 

Karen til hængekøjen: ”Nej, desværre, jeg er på tur med DOF Travel. 
Foto: Vibeke Tofte.  

 
Kl. 16.00 gik vi en kort eftermiddagstur efter Bolivian Recurvebill og Grey-throathed Leaftosser, som vi også 
både så og hørte. Aftensmad kl. 18.30, og så kan vi komme tidligt i seng. Den lange vandretur sidder i 
benene.   
 
På fuglefronten lyste følgende arter op: Black-streaked Puffbird, Black-goggled Tanager, Yungas Manikin, 
Bolivian Recurvebill, White-bellied Woodstar, mange Turqouis-fronted Parrots og Military Macaw.  
 
Dagens fugl: Black-streaked Puffbird. 
 
Mandag den 8. september 2014 
Vejr: 0-2/8, NW 2-5, 22-29°C 
 
Refugio Los Volcanes: kl. 06.30-14.45. 
Vi har bestilt morgenmad som i går, dvs. kl. 06.00. Flere af deltagerne luskede rundt i området inden 
morgenmaden i håb om at se Sunbittern. Jakob tog en ”lille” morgenvandring til 3. passage af floden, hvor 
der skulle være bedste muligheder for Sunbittern. Desværre var der ikke held med foretagenet. En gruppe 
bliver ved lodgen for at fotografere, kratluske eller slappe af. Resten går op af grusvejen og tager et trail. Vi 
får et kort med fint obs af Channel-billed Toucan. Forinden havde vi fra vejen set en Bolivian White-crowned 
Tapaculo og Bolivian Recurvebill. Vi er tidligere tilbage end planlagt, så de ivrige tager en non-stop-walk til 
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view-point over lodgen. Det bliver til en enkelt ny turart (og art): Slaty-breasted Gnateater, som er ny 
fuglegruppe for Jesper (og os andre), så stemningen er høj.  
 
Frokost og herefter afregning af drikkevarer og vasketøj. Kl. 13.30 kører første hold (2 jeep’s) op til bussen. 
Den ene jeep bryder sammen (motoren koger), så den må stoppe lige før toppen, og passagerner må gå de 
sidste 300 meter til mødestedet. De kom også på arbejde, de små jeeps. Ned igen – lidt vand på køleren – 
og så op igen ad den kraftige stigning, der ikke kan forceres uden 4-hjulstræk. Hvordan de kommer op, når 
det er vådt føre, er en gåde, specielt på de slidte dæk, som de er forsynet med. Vi får pakket Ugo’s 
kuffertvogn, og så kan vi gå ind i Pepe’s nye bus. Den gamle var for sløv til at komme op ad bakkerne. Og vi 
mangler fortsat de store ”bakker”.  
 
Refugio Los Volcanes – Samaipata: kl. 14.45-16.30. 
Der er små 50 km til Samaipata. Vejen er fortsat under reparation, efter flere års forsømmelser. 
Et stykke af vejen var afskærmet med opsamlingsbarrierer for nedfaldne klippestykker. I regntiden sker der 
tit nedstyrtning, og der er nogle store klippestykker iblandt de nedfaldne. Ja, nogle var nærmest så store som 
en bil.  
 
Hotel Finca la Vispera, Samaipata (1650 moh): kl. 16.30-17.40. 
Vi ankommer til Hotel Finca la Vespera ved 16.30-tiden. Efter tjek-ind, går vi en kort i haven. Ikke det vilde, 
for det blæser for meget. La Finca er et spøjst sted. Vi er indkvarteret over et større område. I 
hovedbygningen (suite-huset), i et anneks (Michelin-huset, da trappen er lavet af udtjente dæk) og i huse (2-
plans), der ligger mere spredt. Det er en hollandsk familie, der ejer stedet. De går ind for det økologiske, og 
de har en urtehave, der kræver mere end én gartner, at vedligeholde. Vi får ikke aftensmad på hotellet, men 
det gør ikke spor, vi skal på restaurant i Samaipata. Og her må man gerne have lime-grønne sokker på – 
endda kun på den ene fod! På havevandringen bliver det til 13 arter, bl.a. Saffron-billed Sparrow, der bliver 
dagens fugl.          
 
Dagens fugl: Saffron-billed Sparrow. 
 
 
Tirsdag den 9. september 2014 
Vejr: 2-0/8, NW 4-6, 20-30°C 
 
Hotel la Vespera, Saimapata: kl. 07.00-09.30. 
Det blæste op i løbet af natten. Gardinerne blafrede og dørene klaprede. Da vi stod op drev mørke småskyer 
forbi i horisonten. De blev dog afløst af driveskyer, da solen stod op. Efter natten klagede flere deltagere 
over bid og kløe primært på benene, men også under armhulerne. Efter samråd med den medbragte 
veterinær og læge, blev der diagnostiseret loppeangreb. Der var arrangeret morning-walk kl. 7. Flere havde 
været oppe for at kratluske her i denne tørre Andean Valley. Vi fik set den lokale rarietet: Spot-breasted 
Thornbird, ligesom vi fik flere nye turarter. Vi fulgte en markvej ud af lodgens område. Flotte Blue-and-Yellow 
Tanagers ses. Endvidere Sooty-fronted Spinetail og Rufous-capped Antshrike. 
 
Samaipata – tur bag lodgen (1700 moh): 09.45-11.15  
Mens vi venter på afgang til en lille bjergtur, så kommer den hollandske ejer, og peger med stolthed på hans 
Kongetrone, der er placeret på grundens højeste punkt. Den er lavet i sten, og der er flot udsigt over dalen 
og næste bakketop. Og så kunne han fortælle, at Squirrel Cuckoo og Common Potoo ofte holdt hof omkring 
tronen.  
 
Inden frokost kører vi en kort tur op i bjergene bag La Finch lodge. En flot Brown-capped Whitestart lyser op 
med sin klare gule underside. På vej tilbage ser Hector lige 2 White-eared Puffbirds overfor en vinmark. 
Herlige fugle. Frokost i Samaipata, ved byens torv. Der er en hippie-stemning over dette kvarter. Vi får 
indiansk tilberedte kartofler til kyllingen. Kartoflerne hedder Tjunjo på indiansk. De er dyrket i højderne, og de 
fryses efter de er opsamlet. Når de har ligget længe nok i frosten, vrides de for alt vandet, for at tørres til 
sidst. Smagen – hmm – umiddelbart ikke af noget særligt. Men det var jo næring for højlandsindianerne, som 
tilmed kunne opbevares i lang tid. 
 
Samaipata – Tambo (102 km): kl. 13.15-18.15. 
Vi drager videre mod Tambo.  
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Stop 1 – Bolivian Earthcreeper lokalitet – dal i tørt område: kl. 14.30-15.40. 
Vi stopper første gang for at se efter Bolivian Earthcreeper, hvilkes også lykkes i dette vindtørre sted. 
Væksterne er fortsat grønne, men floderne er næsten eller helt udtørret. Temperaturen er 30 grader, og selv 
om det blæser, så er det helt stille her i slugten. Videre herfra i aftensolen. Julian ser en Guan flyve over 
vejen foran bussen. Alle ud, og nogle af deltagerne når at se fuglen, inden den forsvinder ned i buskadset. 
Det var en Dusky-legged Guan. En Hepatic Tanager flyver forbi.   
 
Stop 2 – Pas i 2000 moh.: 17.00-18.00. 
Vi kører videre mod Tambo, og skal over et pas på 2000 moh. Forinden bliver vi sat af, for at gå de sidste 75 
højdemeter. Her får vi golden hour på nye turarter. Inden for 20 minutter ser vi Bolivian Warbler Finch, 
Ringed Warbler Finch, Grey-chested Finch, White-bellied Plaincutter og Streaked-fronted Thornbird. Og så 
kom der lige 2 Red-fronted Macaw flyvende over. Hold da op. Specielt er Bolivian Warbler Finch svær at få, 
så guiderne var også glade for obsen. De har end ikke stemmen i deres cd-samling.  
 
Ankomst Tambo kl. 18.15. 
Vi skal bo på en kristen skole her i Tambo. Den hedder Monteblanco, da der ligger et hvidt bjerg overfor. Der 
er heldigvis ingen elever, da de holder fri, så vi har hele skolen for os selv. Vi bor i små huse, hvert med 3-4 
værelser. Der er fællesrum, men værelser og toiletter er separate. Spisesalen er stor. Vi får tallerkener, glas 
og kopper af plastic. Maden er ok, og vi får hurtigt spist os mætte. Chokoladekage til kaffen. Breefing, 
tjekliste og så til værelserne – eller en godnat-drink - kl. 21.00.  
 
Dagens fugl: White-eyed Puffbird.  
 
 
Onsdag den 10. september 2014 
Vejr: 0-3/8, vindstille, senere let til frisk vind, 22-30°C. 
 
Tambo – Macaw-lokalitet nær Saipina: kl. 06.15-07.45. 
I dag gælder det operation ”Red-fronted Macaw”. Vi starter fra Monteblanco-skolen kl. 06.15. Da vi skal 
svinge ud på hovedvejen, så kører bussen med de amerikanske ornitter, som vi har set adskillige gange, lige 
forbi os, på vej til samme lokalitet. Vi drejer hurtigt fra mod vest ad en dustroad, og jo længere vi kommer ud 
på den, jo mere dust bliver den. Faktisk kører vi i 5 cm sandstøv, så fint, at det trænger ind allevegne. Støvet 
kommer fra sandstensklipperne, der er så porøse at de smuldrer. Vi ser en lille flok Grey-hooded Parakeets 
fra bussen. Vi kører i stive 2 timer på en bumbe-vej, før vi er ude i området, syd for byen Saipina, hvor 
Macaw-obsene skal indledes. 
 
Saipina-området: kl. 07.45-13.00 
Vi starter ved floden. Her i dalen er der dyrket, og afgrøderne står fint. Ofte kommer papegøjerne ind for at 
søge føde her. Vi ser dog ikke nogen udover 2 par fotogene Turquoise-fronted Parrots, som sidder på 
parrot-lick, hvor de spiser ler. Julian opdager 2 Red-fronted Macaws, da vi kører fra floden. Hector varsler en 
flok mere, men vi må ”nøjes” med 8 Puna Ibis. Inden vi når videre, dukker 2 Red-fronted Macaws op (de 
samme?), og flyver rimeligt tæt forbi os i flot medlys. Smukt. Vi kører videre mod sydvest mod en bro, hvor 
de også kan ses søge føde. Deres yngleområde er et godt stykke herfra, og det kræver en dagsrejse eller 
mere. Arten er stærkt truet med en verdensbestand på blot 800 individer.  
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Floden nær Saipina, hvor Red-fronted Macaw ofte ses. Foto: Vibeke Tofte. 

 
I stedet for stop ved broen, kører vi videre til en slugt, hvor vi begiver os op ad et spor i en åben og tør busk- 
og kaktusskråning. Guiderne arbejder hårdt for at finde Giant Antshrike og Striped Woodpecker. Opholdet 
her var beregnet til ½ time, men den ender med at blive hele 2 timer. Vi går højere op ad den flade 
skråningen, men uden held. Til sidst gav vi op og vendte om. Lidt nede lød pludselig antshrikens stemme. 
Faktisk hørte både Hector og Peter den her på vej op, men de to spilledåser var svære at 
retningsbestemme, så vi slog det begge hen. En ting var at lokalisere fuglen, en anden at lokke den frem. 
Den gav ikke meget lyd af sig, men alligevel spottede Hector og Julian fuglen i det nærmeste træ blot 3 
meter fra os! Men den skjulte sig helt inde bag træets blade. Vibeke og Erik så fuglens skygge på jorden! 
Men det tæller jo ikke. Og så sker miraklet. Fuglen flyver ud af træet og lander i en urtelignende busk frit 
fremme. Fotografiapparaterne klikkede, så det var en fryd. 10 sekunder efter var ballet forbi. Men vi fik en 
enestående oplevelse, og selvfølgelig må Giant Antshrike blive dagens fugl. Birgit & Bjarne havde sat sig i 
skyggen længere nede. Og her havde der heller ikke været kedeligt. Hele 13 Andeskondorer og 2 
Kongegribbe var gået på vingerne, da vinden kom. Forinden havde Peter ellers bemærket, at der slet ingen 
rovfugle var i dette område. På vej tilbage, stoppede vi kort ved broen for at give Red-fronted Macaw endnu 
en chance, men vi må nøjes med de to flotte forbiflyvende i morges.  
 
Tilbage til Monteblanco og skolen ad den støvede vej. Et stop ved en opdæmmet sø gav Least Grebe og 
Tawny-headed Swallow. Herudover sås en Stripet Woodpecker, hun, så den kom i bogen efter sidste 
udkald.  
 
Gåtur fra Monteblanco-skolen i Tambo: kl. 16.30-18.15. 
Vi når lige en indbringende eftermiddagstur langs vejen, der passerer skolen. Green-barred Woodpecker, 
par, ses fint. Endvidere Chaco Puffbird med turens anden fugl. Og så begyndte overraskelsen at vise sig. 
Flere småflokke af Red-fronted Macaw fløj over skolens område. Det blev i alt til 22 fugle. Og her havde vi 
jagtet arten hele dagen. Dette er nu sjovere med overraskelserne.  
 
Aftensmad, tjekliste og lidt uglelyt. Ingen ugler, men vi så en White-eared Opossum, som Julian fandt med 
sin lygte.     
 
Dagens fugl: Giant Antshrike. 
 
 
Torsdag den 11. september 2014 
Vejr: 8/8, småregn, 24°C. Kl. 8 regn senere ophold og 12°C. 
 
Tambo – Cochabamba: afgang kl. 06.10.  
I dag har vi en lang køretur til Cochabamba med i alt 270 km. Først skal vi lige over et 3.030 meter højt 
bjergpas.  
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Stop 1 - La Siberia (2740 moh): kl. 08.40-11.00.  
Første stop er planlagt til La Siberia, en tågeskov i godt 3.000 moh. Vi stopper efter passet i 2740 moh. Da vi 
står op i Tambo er vejret skiftet, og vi ser mørke skyer og lyn i morgengryet. Det begynder at regne, da vi 
kører fra skolen. Og da vi kører op mod La Sebiria, kører vi ind i skyerne, så sigten er meget begrænset. Vi 
må foreløbig opgive at se på fugle. Vi når passet i 3030 moh, og der skal betales vejafgift og kontrolleres 
papirer. Nogle af de gamle mænd skal tisse. Da det regner, så er det bare at få overstået, så genertheden 
forsvinder. På vej ned, må vi opgive at stoppe ved det først planlagte sted. Vi prøver så næste mulighed 
efter en ½ times kørsel længere nede. Her i 2740 moh er regnen ved at holde op, så vi begiver os ud på en 
gåtur uphill. Vejen er ikke egnet til buskørsel lige nu. Den er mudret og glat. Men med regntøj og støvler, så 
går det alligevel, og fuglene er meget aktive, trods småregnen. Temperaturen er faldet til 12 grader. Jørgen 
går i skjorteærmer og Jakob i sandaler og bare tæer. Man er vel viking. Der skal nok frostvejr og sne til, før 
de to herrer ændrer påklædning og fodtøj. Vi nåede lige forbi første sving, da fuglemylderet begyndte. Vi 
kunne lige nå at notere, se og der råbes igen ”new bird”. Og det var nogle af de flotte, bl.a. Red-crested 
Cotinga, Scarlet-bellied Mountain Tanager, Chestnut-bellied Mountain Tanager, Amethyst-throated 
Sunangel, og ikke at forglemme den endemiske Black-hooded Sunbeam, wow! Flere endemer ses: Bolivian 
Brush-Finch og Grey-bellied Flowerpiercer. Regnen holder op.  
 

 
La Siberia med opklaring på vej. Foto: Erik Heberg.  

 

Stop 2 – 2270 moh: kl. 11.30-12.00. 
Et nyt stop giver et par nye turarter: Red-tailed Comet. Endvidere fine Andean Swifts og en Light-crowned 
Spinetail.  
 
Frokostpause i byen Pole: kl. 12.00-13.00 
Frokosten indtages i den lille by Pole. Som i går laver Hector og Julian sandwich-boller med beef, og vi kan 
købe drikkevarer.  
 
Pole-Cochabamba: kl. 13.00-19.25. 
En byge driver ind over os. Vejen, vi kører på, er den gamle vej fra Santa Cruz til Cochabamba. Vi tager en 
afstikker til byen Totora, som ligger 15 km fra hovedvejen. Vi ser efter en nær-endemisk art: Citron-headed 
Yellowfinch, men er ikke heldige. I stedet ser vi Rufous-sided Warbler Finch og Black-billed Shrike-Tyrant. 
Tilbage til Cochabamba-vejen efter en 30 km afstikker og 1 time mindre til at køre til Cochabamba. Vi kører 
dog på fin asfaltvej.  
 
Kl. er nu 18.15 og solen er ved at gå ned. Det har været en lang køretur, specielt for Pepe. Vi nærmer os 
Cochabamba og kører over det sidste pas på 3841 moh. Og så går det ellers nedad ca. 1100 højdemeter til 
Cochabamba. Der er masser af lastbiler, så trafikken snegler sig af sted. I øvrigt sparer mange biler/lastbiler 
på deres lygter. Det er jo heller ikke nødvendigt, når man kan se de modkørende, der har lys på!!! Med den 
lille omvej undervejs, så har vi kørt 302 km i dag.  
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Ankomst Cochabamba – hotel Aranjuez – kl. 19.25.   
Tjekind og direkte til dinner. Hotel Aranjues er et hotel fra en svunden tid med mørk træbeklædning og 
indrammede tapeter. Det lugter faktisk af møbelpollering. Serveringen var ikke lige helt så heldig. Den ene 
tjener væltede en øl ned over Jakobs nyvaskede bukser. Øv, han måtte op og skifte. Vi klagede herover. 
Prisniveauet er jo lidt anderledes end mange af de øvrige hoteller. Maden var ok - steaken var faktisk over 
middel, men vi følte os ikke helt tilpas. Efter en lang dag på landevejene er det godnat og tak for i aften.   
 
Dagens fugl: Black-hooded Sunbeam.           
 
 
Fredag den 12. september 2014 
Vejr: 1-8/8, svag til let vind, om eftermiddagen lette regnbyger, 14-26°C. 
 

 
Hector tager skeen i den anden hånd. Ka’ I så komme og få morgenmad. 

Foto: Vibeke’s kamera. 
 

 
Afgang Hotel Aranjues, Cochabamba, kl. 06.00. 
Vejret er fint, da vi står op – skyfrit og næsten vindstille. Vi skal besøge en nationalpark med dry valleys and 
high Andes-habitat and polylepis-forest, dvs. den lavere del af Cerro Tunari-bjerget, som er 5.200 meter højt. 
 
Stop 1 – 2858 moh: kl. 07.00-08.00.  
Vi har medbragt vores breakfast, som Hector, Julian og Pepe har sørget for, og vi stopper lige i udkanten af 
Cochabamba, hvor vejen til Cerro Tunari starter. Bjergtoppen har sne på toppen. Det var ellers aftalt med 
hotellet, at de skulle sørge for packed breakfast, men i går aftes ændrede de mening, og så kunne det ikke 
lade sig gøre alligevel. Så Hector og Julian måtte lige shoppe lidt inden vi kørte ud af byen. Diesel skulle 
også til, da bussen var tørstig. Men nej, hele to tankstationer har udsolgt med diesel, så vi måtte køre med 
uforrettet sag. Morgenmadsstedet var ikke lige det mest indbydende, men det var fladt, og det skulle også 
vise sig at være et udmærket fuglested med en håndfuld nye turarter. Så vi levede med synet af skrad og 
affald, og koncentrede os bl.a. om fine Mountain Caracara’er.  
 
Stop 2- 3340 moh: kl. 08.30-09.00.  
Vi fortsatte opad til 3340 moh.  
En Giant Hummingbird bød os velkommen her. Herudover så vi 4 x Red-tailed Comet, Grey-hooded 
Parakeet og Cochabamba Mountain Finch, hvor sidstnævnte var en af targetarterne. 
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Stop 3 – 3437 moh: kl. 09.05-09.20. 
Vi nåede ikke så langt før næste stop. Vi måtte ”nøjes” med Chiguanco Thrush, Rufous-bellied Saltator og 
Black Sisken. 
 
Stop 4 – 3593 moh: kl. 09.30-11.00. 
Vi er nu i Polylepis-skov, som er helt unik for dette område. Polylepis er græsk og består af to ord: poly = 
mange og lepis = lag, referende til de 15-20 meter høje træers mange lag bark, som beskytter træet mod 
lave temperaturer. Skoven er truet pga. skovhugst. Vi havde et godt stop med adskillige fugle. Bl.a. havde vi 
gensyn med Andean Condor, hvor op til 4 fugle blev noteret. Flere arter Sierra-finches sås: Plumbious, 
Peruvian og Black-hooded. Vi ser også en Andean Swallow. Karen og Flemming fotograferer Cinereous 
Conebill.  
 

 
Hvad laver Jakob? 

1. Han prutter for at dæmpe lamaernes dårlige ånde. 
2. Han kikker i spejlet, om lamaerne vil spytte. 

3. Han tager en selfie med sine bedste venner på turen. 
Send dit svar til turledelsen, og vind store præmier. Foto: Vibeke Tofte. 

 
Stop 5 – 3886 moh.: kl. 11.20-11.40. 
Vi er nu oppe ved trægrænsen, men når ikke længere i dag, da vi har et eftermiddagsprogram, som vi skal 
overholde. Eneste notering, som er at bemærke, er 1 set/hørt og 1 hørt Maquis Canastori. Temperaturen 
heroppe er 11 grader.    
 
Hotel Aranjues: kl. 14.30-15.30. 
Vi kører tilbage tilbage til hotellet. Dog dropper vi frokosten på hotellet, og finder en restaurant ude i byen 
med en kæmpe buffet, og hvor der betales efter vægt. Altså ikke ens egen vægt, men vægten af den mad, 
man tager. På hotellet bliver der tid til lidt afslapning, inden vi igen skal ud og birde. Denne gang er det 
Alalay Lagoon, som ligger lige i byens sydlige udkant. Den ene times afslapning på hotellet giver Rusty-
bellied Flowerpiercer og Sparkling Violet-ear.  
 
Alalay Lagoon: kl. 16.00-17.30. 
Eftermiddagen tilbringes med et besøg ved Alaley Lagoon, som er byens park med jocking- og cykelspor 
rundt om søen. Flere fodboldbaner, og noget der ligner en badestrand findes også. Og så er de ved at 
planere til yderligere aktiviteter omkring søen. Ellers er søen fyldt med Andean Coot og diverse ænder, 
hejrer og et par vadefuglearter: Spotted Sandpiper og Lesser Yellowlegs. Vibeke fik set sin drømmeart: 
Many-collared Rush-tyrant med indtil flere eksemplarer. Vibeke var glad, for vi så den rigtig godt. Vi både ser 
og hører Plumbious Rail.  
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Vi er nødt til at smage på de mega sydamerikanske bøffer. Det bekom os vel. Foto: Vibeke Tofte. 

 
For at undgå at spise på hotellet ledte vi efter en restaurant på tilbageturen. Bjarne fandt et muligt spisested 
200 meter fra hotellet, og Hector tjekkede det. Det var barbaque med mega-bøffer på 600 gram. Mindre 
kunne gøre det, da flere ikke magtede at tygge sig gennem en sådan kæmpe bøf. Men lækkert var det med 
tilbehør af salat og pommes frites.  Trafikken her i centrum af Cochabamba er heftig. Ved rundkørsler er der 
ingen fodgængerovergang, men blot et enkelt lys. Det havde Peter ikke lige set, så han forsøgte at stoppe 
bilerne, selvom de havde grønt lys. Det var ikke så godt, for der var slet ingen biler, der stoppede. Breefing, 
tjekliste og så retur til værelserne. Vi får en lang dag i morgen.  
 
Dagens fugl: Many-collared Rush-tyrant.  
 

 
Når der sidder Yellow-winged Blackbird ved vandhullet, så gider man ikke fotografere Jesus-figuren (til højre for pilen). 

Foto: Vibeke Tofte.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lørdag den 13. september 2014 
Vejr: 4-8/8, svag til jævn vind, efter frokost regn, 13-18°C 
 
Afgang Cochabamba kl. 06.05. 
Dagens program var en 2½ times køretur syd for Cochabamba, til en upper yungas forest i 2850 moh. Pga. 
vejarbejde på hovedvejen, der går gennem Cochabamba by, så valgte vores guider, at køre en smutvej ud 
ad byen, men vejen var brudt op. Så vi undgik ikke vejarbejdet, og selv her tidligt om morgenen, er der 
mange lastbiler, og trafikken afvikles langsomt. Da vi kom ud ad byen, og vejarbejdet var slut, påbegyndte vi 
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opstigningen til det 3900 moh høje bjerge. Og med kun to vognbaner, megen trafik, så er overhaling næste 
umulig. Vi kan kun følge med trafikken og de 30 km/t. Det næste pas gik langt mere smertefrit, og vi er klar til 
at birde i et – ifølge Hector – af de bedste fuglesteder, som han kender. Peter, som sidder på bagsædet, 
bevæger sig op mod forsæderne, da vi er ved at nå bestemmelsesstedet. Under passage af en taske i 
mellemgangen, råber Julian ”drej” til Pepe, der straks klodser bremserne og drejer rask til venstre. Peter var 
ikke forberedt på den pludselige opbremsning og ændring af kørselsretning, så han fløj (godtnok 
opretstående) nedad trappen til døren, for herefter at vælte, hvorved skinnebenet fik hudafskrabninger på en 
af trappens metalkanter. Pepe kom – da vi var stoppet – ilende med førstehjælpskassen og hjalp den sårede 
turleder med jod, plaster og forbinding. Heldigvis var såret ikke så dybt, men det forhindrede dog ikke 
betændelse i benet et par dage efter.  
 

 
Turens læge ser bekymret til, mens sygeplejersken finder placebo-medicinen frem. 

Foto: Bjarne Streyffert. 

 
Upper yungas forest syd for Cochabamba (2850 moh.): kl. 08.00-11.40. 
Og det var så sandt som sagt. Vi gik ikke mange hundrede meter den første time. På et tidspunkt havde vi 4-
5 nye turarter samtidigt, og fokus forsvandt, så alle rendte overgearet rundt. Der kom dog styr på det ret 
hurtigt, og vi fik senere ”samlet op” på det meste, og jagten på Hooded Mountain Toucan kunne gå i gang. 
Det lykkedes dog ikke umiddelbart. Først da en fugl, uden forudgående varsel, gav lyd fra sig. Og den var 
ikke alene, så der blev tid til at få billeder af denne smukke fugl, selvom lyset ikke var det bedste.  
 
Frokostpause ved Forelle-restaurant: kl. 12.15-13.30.  
Vi var nødtvunget til at forlade stedet pga. frokost 20 minutters kørsel derfra. Restauranten serverede foreller 
fra eget opdræt. Det smagte fantastisk, og dejligt med noget fisk efter kødorgiet i går aftes. Og selv mens vi 
ventede på maden, så vi fugle. Julian var en tur på toilettet, og da han kom tilbage, råbte han Blue-banded 
Toucan. Vi fór ud af vores overdækkede spisested, og nød de to toucaner. Da vi skulle forlade restauranten, 
var det planen, at vi skulle gå et par hundrede meter op til hovedvejen, og bussen kørte i forvejen for at 
vente på os. Men ingen var nået at blive informeret herom, og de der kom fra toilettet anede slet ingen ting, 
samtidigt med at deres overtøj, foto og paraplyer lå i bussen. Pepe blev kaldt zurück med beklagelse fra 
turledelsen. Vi sluttede gåturen ved nogle boder, hvor de bl.a. solgte vilde bananer. Birgit og Bjarne forsøger 
sig, og betaler 1 Boliviano. De var dog uspiselige, da de skulle koges før fortæring. Vi nåede at se er par af 
de ”svære” fugle her: Bolivian Tyrannulet, som Jesper definerede som verdens sværeste fugl at bestemme. 
Endvidere sås Grey-breasted Wood-wren og Rust-and-Yellow Tanager.  
 
 
 



34 

 

Lowland Forest: kl. 13.45-13.55. 
Vi kørte 10 minutter fra restauranten, og kørte ind ad en lille vej, der fuglte en gasledning. Det var planen, at 
vi skulle slutte dagen af her med 1 times fugleobs. I lower yungas. Det blev dog ikke til noget, da det startede 
med silede regn, netop da vi var trådt ud af bussen. Så vi besluttede at køre tilbage til hotellet, og planlagde 
et stop ved en sø på vejen hjem. Men også her regnede det, så det blev den direkte vej til hotellet.  
 
Nogle hektiske morgen- og formiddagstimer reddede fuglefronten denne dag. I den skønne skov, nåede vi 
ca. 25 nyt turarter med adskillige højdepunkter og en biodiversitet uden lige. Tilbage til hotellet kl. 17.30. 
Omklædning, bad og mødested i receptionen, og aftensmad på bøf-restauranten fra i går. Denne gang 
havde vi lært, at dele vi en bøf, næsten alle sammen. Efter aftensmaden samledes tjekliste-gruppen i blot 20 
minutter, for dagens fuglenotater. De øvrige nyder et glas rødvin fra medbragt flaske, og det må man jo ikke, 
så tjeneren uddelte bøde i form af prop-penge på 40 boliviano.   
 
Dagens fugl: Hooded Mountain Toucan.  
 
Søndag den 14. september 2014 
Vejr: 0-2/8, svag til let vind, 14-18°C. 
 
Afgang Cochabamba kl. 06.45. 
Afrejsedag fra Hotel Aranjuez. Vi har fortsat ikke helt været tilfreds med betjeningen på dette hotel. Og det er 
nok gensidigt. De var sikkert sure over, at vi kun spiste et aftensmåltid og en x morgenmad. Jakobs ølbukser 
blev godt nok vasket, men de krævede penge herfor – 10 boliviano – selvom, det var tjeneren, der var den 
skyldige. En Sparkling Violet-ear hilser os farvel udenfor hotellet. Afgang kl. 06.45 og transfer til Oruro. 
Første planlagte stop er efter 2 timers kørsel. Efter at vi er kørt ud ad Cochabamba og mod sydvest, 
begynder opstigning til Altiplano op Punaen i omkring 4.000 moh. Altiplano er spansk, og betyder slet og ret 
højslette. Vest for Altiplano’en findes høje bjerge og vulkaner. Vejen, der jo fører til La Paz er god, om end 
den kun er 2-sporet. Heldigvis er der ikke så megen trafik, da det jo er søndag. Vejret er fantastisk. Klar sol, 
så der er flot kig til bjergene og de brune bjergsider.  
 
Stop 1 – pas i 4.000 moh: kl. 09.00-09.45. 
Første stop var i 4000 meters højde. Ikke meget at se på, selvom en Amerikansk Tårnfalk muser i området. 
Band-tailed Sierra Finch var ny turart. Vi kører videre, og der råbes Andeskondor over bussen. Vi nærmer os 
det højeste pas på dagens tur: La Cumbre (summit) på 4.495 moh. Her holder vi 10 minutters pause for 
turistfotografering, og så er det videre igen. Det blæser her på toppen, og der er kun 8 graders varme. 
 
Stop 2 – dal vest for byen Confital: kl. 12.30-13.10. 
Et nyt stop føles som vi var i en helt anden verden. Vores eget Shangri la, med en stille dal og en slyngende 
flod og spredte grønne buske. Temperaturen er 10 grader, men pga. vindstille, så føltes det rigtigt 
behageligt. Og det var også et Ground Tyrant land, suppleret med Miners og Shrike-tyrants. Selv spætter var 
her (Andean). Endvidere Sierra- og Yellow Finches samt Puna Finch. 15 nye turarter på under en time i 
dette højtliggende område. Hov – glemte lige Ornated Tinamou, som gik på vejen, og som vi kunne følge ind 
i terrænet bagefter. Herlig fugl, og skønt at se endnu en art fra denne fuglegruppe.    
 
Frokost indtages i byen Caracollo, hvor La Paz- og Oruro-vejen skilles i hver sin retning. Vi fik dejlig 
kålsuppe og spaghetti med kødsauce. Fra restauranten er der godt og vel 1-times kørsel til Oruro. Der er nu 
ved at blive bygget en motorvej herfra til La Paz. Vi nærmer os Oruro og Uru Uru søens flamingoer.  
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I dag besøgte vi den smukkeste dal, man kan tænke sig –  

og tilmed fyldt med spændende fugle. 
Foto: Vibeke Tofte. 

 
Lago Uru Uru: kl. 16.00-17.15. 
Der stod en større flok flamingoer lige uden for Oruro by. Hector anbefalede, at vi kørte videre forbi 
politikontrollen, for at få andre flamingoer tættere på. Da vi kom til området, var det fuldstændigt udtørret, så 
der røg ½ times kørsel med ingenting. Men det var jo ikke til at forudse. Tilbage ved byens udkant, hvor en 
flok flamingoer fortsat stod relativt tæt på. Det var James eller Puna Flamingo, som den også hedder. Bjarne 
var den eneste, der nåede at se en langt-ude Andean Flamingo, som guiderne havde fundet i teleskopet. Da 
de næste kom til, så var den gået om bag flokken, og den lod sig ikke bestemme efterfølgende. Her er 
masser af vadefugle: stylteløber, ryler (mange Bairds og få White-rumped), Puna Plover, Greater og Lesser 
Yellowlegs, Wilson’s svømmesneppe. Også mange andefugle, herunder andesgæs sås. Ligeledes så vi 5 
Crested Ducks, som var de første på turen.  
 
Denne sø, som er ved at blive til mudderpøl ved bredderne, er et af de få, hvor flamingoerne kan raste. De 
yngler her ikke, men søen er et vigtigt fourageringsområde. Her nær byen ligger også industri, bl.a. er der 
stor minedrift i omegnen, med indvinding af specielle metaller. Og her, siger Hector, udledes spildevand 
direkte ud i søen. Ydermere ekspanderer byen voldsomt. Veje bygges/renoveres, og nye huse skyder op. Alt 
ligner en byggeplads, og bredderne anvendes som affaldsplads. Plastaffald blæser med vinden ud i søen. 
Det er sku’ et sørgeligt syn. Det nærliggende hus, hvor vi obser er grisestald, og grisene bliver luftet i søen. 
Tre ”hyrdehunde” hjælper grisehandleren med at få grisene ud i søen for at finde mad. Og alle fuglene skal 
jo lige jages lidt, når vejen falder forbi. Det ender derfor med, at flamingoflokkene skræmmes længere væk.  
 
Vi kører ind i Oruro by, og indlogerer os på hotel Villa Real San Felipe. Aftensmaden var lidt af en katastrofe. 
Maden var kold! Hotellet er familiedrevet, så mand og kone og en hjælper, står for alt. Vi bestilte øl og vin, 
men det var kun vores guider og chauffører, der fik drikkevarer. Herefter blev der serveret lasagne, og så 
kom kyllingen og til sidst bøfferne. Men alt var koldt. Nogle fik varmet maden i mikroovnen, andre stak til 
maden eller lod simpelthen maden stå. Og så kom øllet og vinen. Ja, de var åbenlyst underbemandet, og 
køkkenforholdene har nok været meget små med begænset varmemuligheder. Og så har de været i god tid, 
for at nå det hele. Hector og Julian hjalp pænt til med serveringen.   
 
Dagens fugl: Andean Flicker.    
 
 
Mandag den 15. september 2014 
Vejr: 0-4/8, vindstille til let vind, 6-9°C 
 
Vi tjekker ud fra hotel Villa Real San Felipe og kører ud til Lago Uru Uru. Igen i dag har vi en lang køretur. De 
330 km lyder ikke af meget, men det betyder alligevel 5-6 timers kørsel, vurderer Hector.  
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Lago Uru Uru: kl. 06.50-08.35. 
Og det begynder ikke så godt. Vi starter med at tjekke søen tættest på byen. Her ser vi bl.a. en håndfuld 
Chilian Flamingo’er sammen med Puna Flamingo’er. Alle flamingoerne bliver dog skræmt op af de tre 
”hyrdehunde” og flyver langt væk og forsvinder om bag en lille ø. Vi følger efter og forsøger os med at gå 
over en dæmning til en lille ø, som vi kan overskue området på den anden side af øen. Der er ingen 
flamingoer, men vi ser meget andet, bl.a. 6 Andean Avocet, en overraskende Titicaca Grebe, Short-eared 
Owl, Bairds- og White-rumped Sandpiper sammen og to Maguari Stork. Titicaca Grebe findes i mindre antal 
her i Uru Uru søen. Julian var alligevel overrasket, da han opdagede én. Vi kører tilbage til vores første stop i 
byens udkant, og tjekker lige om flamingoerne var kommet igen.    
 
Ugo ringer til Hector. Han og Jørgen, som har været dårlig pga. turistmave, var kørt i forvejen, og på en 
benzinstation opdager de, at der er en vejblokade i gang i byens nordelige udkant, og vejen til La Paz, som 
vi netop skal ud ad. Der demonstreres imod, at illegal import af biler nu skal beskattes, for at blive lovliggjort. 
Og det rammer sikkert mange på pengepungen, og da praksis var, at myndighederne så igennem fingrene 
med denne trafik, så mener demonstranterne, at regeringen bør lovliggøre alle de ulovligt importerede biler, 
så man derved slipper for en større skatteregning. Vi ser i øvrigt en dukke, der er hængt op i en lysmast til 
skræk og advarsel til korrupte politikere.  
 
Vi må droppe den planlagte småfugleobs, og finde en alternativ vej ud ad Oruro. Det giver en mindre omvej. 
Andre gør det samme, så trafikken er tæt. Efter besøg på tankstation nr. 2 lykkes det at få diesel på, og så af 
sted gennem byen til La Paz-vejen, og det går heldig vis gnidningsfrit.  
 
Oruro – La Paz – Titicaca: kl. 09.00-17.20. 
Vi kan se Bolivia’s højeste bjerg i det fjerne. Det hedder Neado Sajama, og er 6.542 meter højt. 
Frokostpause i byen Ajo Ajo – kl. 12-45-13.45, og så videre mod La Paz for at fortsætte videre til Titicaca 
søen. Vi er nu nået til La Paz’s forstad El Alto. Der er mega trafikprop grundet vejarbejde. Den indadgående 
trafik kører i 4 spor, heraf er de 2 uautoriserede. De samles så i et spor, så der er god lejlighed til at studere 
folkloren. De bolivianske kvinder går i kjoler med mange lag. Jo flere lag, jo højere status. Mange kvinder er 
små og buttede, så når der kommer flere lag kjoler, så kommer de til at ligne damer, der er bredere end de 
er høje! Kjolerne er i øvrigt farverige og oftes lavet i fløjl. Vi passerer et lokalt marked, hvor boderne nærmest 
er placeret helt op til hovedvejen. Man kan godt tillade at kalde markedet for et gedemarked. 
Boderne/pladserne ligger meget tæt op af hinanden. Udvalget er broget: store robuste sofaer, frugtboder, T-
shirts og moderne tøj, grøntsager, hunde og duer, der roder i affald, og pattegrise, der skal sælges. Vi kører 
uden om La Paz’s centrum, som ligger nede i dalen, og kører forbi lufthavnen og videre nordpå. I 
lufthavnsområdet ser vi mange Andesmåger, mange har fået hætte, og er klar til ynglesæsonnen.  
 

 
Kvinde i fløjlskjole. 

Ingen skørter, så lav status. 
Foto: Erik Heberg. 
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Titicaca Lake (3.820 moh): kl. 17.25-18.00    
Vi ankommer til Hotel Titicaca ved Titicaca-søen kl. 17.10. Vi har fået en lille regnbyge på vejen fra La Paz, 
og generelt er der flere skyer på himmelen. Vejrmeldingen i La Paz på ons- og torsdag siger regn. Vi får se. 
Fra La Paz og her ved Titicaca-søen har vi udsyn til den østlige bjergkæde af Andesbjergene – Cordillera 
Real. De sneklædte bjerge er et betagende syn. Da solen var ved at gå ned her ved Titicaca-søen, var luften 
så klar, og lyset helt specielt. Bjergene er meget sneklædte. Den fugtige tropeluft fra Amazonas mødes med 
den kolde bjergluft, med megen nedbør til følge. Jørgen ses igen med sit kamera. Det er jo gode tegn efter 
et par hårde dage. 
 
Dagens fugl: Titicaca Grebe (selvom Puna Teal var ”tæt” på!!!) 
      
 
Tirsdag den 16. september 2014 
Vejr: 0-4/8, let vind – frisk i passet, 3,7-14°C 
 
På den igen: I dag morgenmad kl.06.00 og afgang 06.20. Dagens lokalitet er en dal med humid puna syd for 
byen Sorata, godt en times kørsel fra hotel Titicaca. Men først skal vi over et pas i 4.250 moh. og ned i den 
nordvendte dal mod Sorata by. Vi havde flere stop undervejs.  
 

 
Udsigten fra Hotel Titicaca – ikke dårlig! Foto: Vibeke Tofte.  

 
Stop 1. Sydvestlig bjergskråning før pas (3.845 moh): 07.30-07.45. 
Første stop uden det store: 2 Andean Flicker og en hare, af den europæiske importerede slags.  
 
Stop 2. Lagune før pas (4.200 moh): kl. 07.50-08.45. 
Vi nærmer os passet, og planen var, at vi kørte over og ned i dalen. Men da der lå skyer i pashøjde, så 
besluttede vi at besøge Lagunen først. Det er koldt – kun 3,6 grader og samtidigt blæser der en frisk vind 
ned mod os. Selv Julian har fået lange bukser på. Vi går i zig-zag forbi nogle opdyrkede områder, og når 
kanten, hvor vi kan overskue lagunen. Her bor Giant Coot eller kæmpeblishønen, og den er ikke til at overse. 
Vi tæller ca. 40 individer. Derudover er der nogle få Andean Coots, men den er jo en gnalling ift. Giant. I 
lagunen ses også White-tufted Greebe og et par Crested Duck. En flok Andean Geese flyver over, og 
lægger an til landing. De er meget smukke med deres sort/hvide dragt, som fremhæves op mod klippen. 
Nær vejen ser vi et par Common Minor. 
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Stop 3. Nordøst bjergskråning efter pas (3.985 moh): kl 08.45-09.00.  
Vi kører over passet og stopper et par gange. Plumbius og Ash-breasted Sierre Finch, Puna Canastero og 
Hellmann’s Pipit ses. Herudover vrimler det med Andean Flicker. Et par cirkler omkring nogle huller fra 
Andean Swallow. Og vi finder hullet, der er stort nok til et par spætter.  
 
Stop 4. Dal syd for Sorata (3.485 moh): kl. 09.15-11.45. 
Vi kører længere ned i dalen, hvor vi er nær trægrænsen for Eutocalyptus-træer, som kan gro langt højere 
oppe end øvrige træer. Vi var lige sat af, før Julian fandt targetarten nr. 1: Berleps Canastero. Historien er 
den, at Bjarne og Jesper i 1½ års tid har fablet om netop denne art, fordi den er så uanseelig og kedelig. 
Men Peter, Hector og Julian kendte ikke forhistorien, så de tog sagen meget alvorlig, og var meget lykkelige, 
da det gik så smertefrit med at finde den. Vi ser også den flotte Black-throated Flowerpiercer og Great 
Saphirewing.   
 
Stop 5. Lagune før pas (4.200 moh): kl. 12.10-12.45. 
Vi stopper lige før vi kører tilbage over passet for at tage gruppebillede op mod de smukke sneklædte bjerge. 
Hector hører en Slender-billed Minor, og inden vi har set os om, så fik han den spillet frem. Fed fugl! Fra 
passet havde vi også oversigt over Lagunen, så vi fik lige repeteret Giant Coot m.v.  
 
Stop 6. Lowland nord for Humacha: kl. 13.00-13.30. 
Det blev til en kort vandretur langs vejen for at lede efter pibere. Men intet held, så vi måtte nøjes med en 
stor flok tamme Puna Ibis, vel på 85 stk. Endvidere Yellow-winged Blackbird og 30 Black Sisken. En lille flok 
vadere voldte problemer. Det viste sig at være Wilsons Phalaropes.  
 
Frokostpause hotel Titikaka: kl. 14.00-14.45. 
Vi hastede gennem frokost og kuffertpakning, så vi kunne køre til La Paz her til eftermiddag. Der var lige tid 
til at sige farvel til Titicaca-søen og dens endemiske lappedykker. En Black-winged Ground-dove sagde også 
farvel og tak.  
 

 
Udsigtsplatform ved Hotel Titicaca, og der spejdes efter Titicaca Grebe. 
Foto: Erik Heberg. 

 
Transport Titicaca – La Paz: kl. 14.50-17.45. 
Vi når smertefrit til El Alto, og så begynder trafikkaoset. En stakkels enlig politibetjent prøvede at regulere 
trafikken i et kryds med 5 indfaldsveje, men det lod sig ikke gøre. Jungleloven hersker, så hvad betyder en 
betjent. Og det handler ikke om, at hun er kvinde! Vi ser faktisk flere kvindelige politibetjente, og de udstråler 
autoritet, selvom de har den bowler-lignende bolivianske hat på. Ugo og Julian var kørt i forvejen fra Titicaca, 
men de blev fanget i dette kryds i ½ time, så vi nåede lige at se bilen med deres vand- og benzin-dunke på 
taget. Efter lufthavnen begynder trafikken at trille lidt mere, men der er sku’ langt til hotellet endnu.  
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Ankomst hotel Calacoto (3200 moh) kl. 17.45. 
Julian og Ugo kommer først efter os. De har måttet køre meget langsomt, da der var ”noget” med bremsen. 
Tjek ind og aftensmad kl. 18.30. Flere deltagere mødte op lidt tidligere, men tjeneren havde åbenbart mange 
gæster, så han begyndte ikke at betjene vores bord før maden kom ind. Vi måtte have gang i Hector for at få 
fat i vinkortet, og ala carte bestillingerne. Flere var næsten færdig med at spise, så kom brødet, og derefter 
drikkevarerne. Julian måtte hente glas, for de var ikke med i opdækningen, da vi kom. Ja, et 3-stjernet hotel 
er ikke nogen garanti for rettelig omhu med serveringen. Vi møder 2 danskere i restauranten, hvor manden 
kører rundt og konsulterer landmænd omkring økologisk dyrkning. De skal bl.a. til en kaffeplantage. Lægen 
kikker på Peters ben, og ordinerer penicilin. Tjekliste og så i seng. Vi har rundet de 500 arter. De to sidste 
dage kan nok fylde lidt til, hvis vejr og fuglene arter sig.  
 
Dagens fugl: Slender-billed Minor.      
 
 
Onsdag den 17. september 2014 
Vejr: 0-3/8, vindstille til svag vind, 8-15°C 
 
La Paz – Dødens Landevej via La Cumbre: kl. 05.35-07.40. 
 
Dødens Landevej: kl. 07.40-13.45: 
I dag står den på Dødens Landevej. Efter godt 2 timers kørsel via La Cumbre (som betyder Summit) på 
4.630 moh, når vi toppen af den 28 km lange Dødens Landevej. Efter en stor donation fra EU blev den nye 
landevej fra La Paz til Corioco bygget for 10 år siden. Den gamle vej bliver både brugt af lokale og 
rygsækrejsende, og ikke mindst af mountain-bikere. Og selvom den for nylig blev 'moderniseret', kræver 
Dødens Landevej i Bolivia stadig 2-300 menneskeliv hvert år. Fra hovedstaden La Paz stiger den 70 km 
lange vej til 4.600 meter over havet, før den i skarpe kurver uden autoværn snor sig ned til Coroico i 1.200 
meters højde. Mange rygsækrejsende benytter jordvejen for at komme fra La Paz til den frodige bolivianske 
regnskov i den nordlige del af landet. Den nordlige Yungas-vej er mere livsfarlig, end de fleste trafikårer. Den 
Inter-Amerikanske Udviklingsbank døbte i 1995 Yungas-vejen til ”Verdens farligste vej”. Den værste ulykke 
skete den 24. Juli 1983, da en bus kørte ud over kanten og ned i den 600 meter dybe kløft, hvorved mere 
end 100 passagerer omkom. Vejen blev bygget i starten af 1930’erne under Chaco-krigen af paraguyaske 
fanger.  
 
 
 

 
Dødens Landevej. Foto: Erik Heberg. 
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Kunne det ikke være vores brazilianske veninde? Foto: Erik Heberg. 
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Selvom en del af vejen er skyllet i væk, så kommer Pepe sikkert over. 

Foto: Vibeke Tofte. 

 
Vi ankommer kl. 07.30, så det varer noget for cyklisterne bliver sluppet fri. I stedet ser vi et arbejdshold, der 
gør sig klar. De skal ned ad vejen for at reparere den. Heldigvis er vi kommet først. Pepe’s bus kunne dårligt 
nok passere stedet. Ikke på grund af plads, men fordi regnen havde undermineret vejen, og skabt en 
afvandingskanal tværs over vejen. Vi kendte proceduren fra Boyuibe: Alle passagerer ud, opfyld med sten 
og grene, så kanalens dybde blev reduceret. Og så gik det fint, og bussens undervogn skrabte ikke på. 
Umiddelbart efter kom lastbilen og arbejdsholdet. Hector løber op til chaufføren, for at tjekke, at der ikke 
fremme, var lignende forhindringer, hvilket heldigvis ikke var tilfældet. Med arbejdsholdes fremmøde blev 
vejen i øvrigt lukket for kørende trafik, og vi er heldigvis på den rigtige side. Vi kører 10-15 minutter, bliver sat 
af, og så starter vores fugletur her på Dødens Landevej til fods downhill. Her er utroligt smukt, og vi ser 
adskillige fugle, også nogle vi har set før! Jakob ser – som den eneste – White-throated Solitare – en af to  
klarinetfugle-arter her i området. Den anden art er Andean Solitare, som vi alle ser senere rigtigt fint på 
bjergskrænten (og ikke en skråning, for det går ret op og ned!). Og så dukker mountain-bikerne op. 
Dryppende, da hastigheden afhænger af mod og kontrol. Et kors på vejen lavet af cykelkæder og et tandhjul 
vidner om en 32-årig cyklist, der røg ud over kanten i marts måned dette år. Og adskillige andre ældre kors 
vidner om farligheden af denne vej. Da vores gåtur slutter, kører vi med bussen resten af vejen til Corioco. Vi 
bliver prejet af 3 cyklister, der var stoppet op. Vi bliver anmodet om at tage den ene cyklist med ned til byen. 
Hun har slidt huden af mellem tomme- og pegefinger pga. de mange opbremsninger. Hun er ikke engang 
nået halvvejen, og kan bare ikke mere. Pepe siger, at bussen er privado, men vi kunne jo ikke lade hende i 
stikken, så hun kom med ned til en rasteplads, hvor øvrige bikere holder pause. Hun kommer fra Brasilien, 
og Julian fik snakket med hende. Vi foreslog, at hun tog på cykeltur til Danmark, for her behøver man ikke at 
bruge bremser. Deres cykeltur koster i øvrigt 100 USD, og for dette beløb får man en cykeltur udover det 
sædvanlige, lunchbox og transport. 
 
Frokostpause Corioco: kl. 13.45-14.45. 
Vi spiser frokost i Corioco. I floden i nærheden regerer guldvaskerne. Der er flere, så der må jo være noget 
at komme efter. Inden vi kører op på den nye vej, opdager Julian en falk i toppen af et udgået træ – en Bat 
Hawk. Der blev mulighed for foto. Herefter går det i sneglefart opad bjerget til la Cumbre, hvor vi skal have 
taget fotos og set efter lidt fugle.  
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På vej mod La Cumbre. Foto: Erik Heberg. 

 
La Cumbre (4.630 moh): kl. 16.05-16:25. Temperatur 5°C, frisk vind. 
La Cumbre ligger fremme foran os, og vi kører ind på P-pladsen med udsigt til en sø. Her er der ænder 
(Crested- og Andean Duck) og vadefugle (Bairds Sandpiper og Wilsons Phalarope) og White-winged Duica 
Finch og masser af Andean Gulls. Vi må gemme os bag et skilt for at få læ for vinden. 
 
High Puna mose syd La Cumbre (4.400 moh): kl. 16.35-17.35. 
Vi kører herefter 5-10 minutter downhill, og drejer ned ad en jordvej mod vest. Pepe har problemer med 
nedkørslen, da bussen er for lang ift. vejens hældning, og derfor støder bagenden på. Han må bakke og 
prøve igen, og så lykkes det. Vi kører ikke langt før de første Ground Tyrants viser sig: Orchre-naped- og 
White-browed- Ground Tyrants. Vi kører lidt videre, og napper lige Puna-, Taczanowski’s- og White-fronted 
Ground Tyrants. 
  
Dagens fugl: Long-tailed Sylph 
 
 
Torsdag den 18. september 2014 
Vejr: 7-8/8, let vind, 6-9°C ved middagstid regn.  
 
Afgang La Paz kl. 06.10. 
Som i går kører vi over La Cumbre, og ned fra passet mod Dødens Landevej. Vi stopper ved afkørslen fra 
hovedvejen, og drejer ned ad vejen mod Dødens Landevej, men vi birder i området inden landevejen i en 
montane forest lokalitet.  
 
Montane forest over nedkørslen til Dødens Landevej (3.170 moh): kl. 07.45-10.40.  
Vi gik en stille og rolig rundtur i området. Det er overskyet i dag, og der er ret stille på bjergskråningerne. 
Nogle få ser en Yellow-bellied Tanager og Great Safirewing spøger igen. Sidstnævnte får vi efterfølgende rig 
lejlighed til at se, hvor en fugl raster på en gren i lang tid. En mindre kolibri, der nærmer sig, bliver straks sat 
på porten. Stille og roligt ser vi flere og flere arter. Både flotte Hooded Mountain- og Scarlet-bellied Mountain 
Tanagers kan nydes med gensynsglæde, selvom lidt sol nok havde givet en større oplevelse. Det bliver til 5 
nye turarter, bl.a. Mostached Flowerpiercer, som ikke var let at få syn på. Efter 3 timers slendren tager vi 
tilbage mod La Cumbre.  
 
Lille dal i Humid Puna nord for La Cumbre (3.634 moh): kl. 11.25-12.10.  
Vi skal dog lige have et kort stop ved i en lille dal kort før vi når La Cumbre. Regnen er midlertidigt stoppet, 
så vi kan obse i tørvejr. Vi stopper ved vejen, og går op i den lille dal. Det tager ca. 10-15 minutter, og vi er 
på bestemmelsesstedet. I løbet af 30 minutter ser vi alle 5 targetarter: Puna Tapaculo, White-browed 
Conebill, Brown-bellied Swallow, Line-fronted Canastero og Brown-backed Chat-Tyrant.    
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Vi spiser frokost i en af de små kaffe-/serveringsstuer, som ligger side og side. Suppen er ikke populær alle 
steder, men forellen er velsmagende. Det begynder at regne, og skyerne ligger tæt. Da vi kører videre op til 
La Cumbre begynder nedbøren at gå over i lidt slud. Vi dropper derfor mere fugleaktivitet for i dag. Det er 
vist første gang at det er sket på denne tur. Så vejret kan vi ikke klage over.  
 
Til morgen fik vi en ny bus (nr. 3) fra et eksternt busselskab. Pepe’s skulle på værksted, og det viste sig, at 
luftfilteret var helt stoppet. Men det er ikke så mærkeligt efter al den transport på sandede veje, som vi har 
kørt på. Den nye bus har væsentlig større motorkraft end Pepe’s Toyota Coster. Vi sparede en times 
transport i dag med denne bus.  
 
I aften er det dagen for afskedsmiddagen. Der er sket så meget på denne tur, at vi har svært med at følge 
med og adskille dage og oplevelser fra hinanden. Det har været meget intenst og oplevelsesfyldt. Der holdes 
afskeds- og takketaler til chauffører og Seriema-guider. Seriema Tours åbner op for ala carte menuerne, og 
DOF Travel giver som vanligt drikkevarer. Det blev en rigtig hyggelig aften med god stemning. Ugo har 
fødselsdag, så han fik to danske fødselsdagssange og lagkage fra Seriema Tours. Han var meget rørt. 
Artskonkurrencen afgøres: Der var bud mellem 436 og 630 arter. Resultaget blev 537 + 21 fra Florida = 558. 
And the winner is: Lis – med et gæt på 545, hurra! Omkring tip 13-rigtige var der drama. Bjarne gjorde 
rettelig indsigelse over et af sprøgsmålene, da Peter havde glemt, at alle tre flamingo-arter blev noteret. Og 
det ændrede resultatet. Og vinderen blev: Bjarne!!! Begge vindere modtog deres fortjente præmier.  
 
Dagens fugl: Banded Fruiteater.  
 
Fredag den 19. september 2014 
Vejr: 0-2/8, svag vind, 7-15°C 
 
La Paz – sightseen tour: kl. 08.30-12.00 
Vi besøger: View Point – Plaza Murillo – Witches Market.  
 

 
View-point, La Paz. Foto: Erik Heberg. 

  
Vi har afkortet sightseen-turen med ½ time, da vi skal have frokost kl. 12 på hotellet. Turistbussen med 
Sylvia som guide, stod klar som aftalt. Der var 8 deltagere, der ville med på den forkortede tur. Første stop 
var View Point, hvor der kunne tages foto 365° rundt, bl.a. af det højeste bjerg ved La Paz, Illimani, som er 
6.438 meter højt. Bjergene fik en god portion sne i går, men det smelter hurtigt, nu når solen varmer. Vi ser 
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en af to kabelbaner, der er taget i brug. Tre mere er under opførelse. De har foreløbigt solgt over 4 millioner 
billetter til disse kabelbaner, så det er populært rejsemål, når folk i El Alto skal på arbejde i La Paz. Det 
koster 3 bolivar pr. tur. Der er stor højdeforskel fra Al Alto til La Paz, så udover højdemeter, så slipper man 
også for den tætpakkede trafik, når man skal på arbejdet. Efter view-point gælder det besøg på Plaza 
Murillo, hvor vi går ind i katedralen. Her var skolebørn til andakt inden skoleferien. Da sang meget 
stemningsfyldt og med stor livsglæde til skolens orkester. Lidt falsk, men hvad gør det. Vi vinkede til 
skolebørnene inde i kirken, og vi vinkede til dem, da de kom ud af kirken. Og de storsmilede og var glade. Vi 
ser regeringsbygningen og fik fortalt om Bolivia’s løsrivelse fra spanierne, som tog hele 16 år. Krige mod 
Chile og Peru har også fundet sted, og det var her, at Bolivia tabte det eneste land, der gav Bolivia adgang til 
Stillehavet. Pladsen har også været rammen om en opstand i 2004 mod den siddende præsident. Vi så 
skudhuller i lygtepælene fra denne opstand. Vi sluttede turen på The Whitches Market, hvor vi bl.a. kom ind i 
en butik med udtørrede lammefostre og udstoppede lamaunger. Fostrene anvendes, ligesom tørrede frøer, 
medicinske planter, til bolivianske ritualer. Det skal siges, at ingen lama-unger/-fostre er slået ihjel. Det er 
kun dødfødte unger, der anvendes. Og så var der tid til at shoppe, og købe alpacka-garn og lokale smykker, 
bl.a. med den bolivianske citronos amathyst. Tilbage til hotellet, for at spise frokost.  
 

 
Butik på Whitches Market med tørrede lama-fostre og udstoppede lamaunger. Foto: Erik Heberg.  

 
Afgang La Paz, Hotel Calacoto, til El Alto lufthavnen: kl. 14.00. 
Så begynder den lange hjemrejse. Vi er tidligt på færde, da vi først skal flyve kl. 19.15. Men vi vil gerne 
undgå eftermiddagens trafikkaos, og være i god tid. Og så kan chaufførerne komme afsted i god til 
Cochabamba for overnatning, da de jo skal tilbage til Santa Cruz. Trafikken er fremkommelig, så vi er hurtigt 
i lufthavnen. Vi tager afsked med Ugo, Pepe og Julian. Julian skal blive endnu en nat i La Paz. Han skal 
guide to fotoglade chilenere fra Oruro i overmorgen. Hector tager med os i lufthavnen. Han skal selv flyve til 
Argentina, da han har et hold englændere, der skal på tur til NW-Argentina. Hector har købt en lokal guitar til 
sin bror. I gamle dage lavede man den af et skjold fra bæltedyret, men nu om dage, er det af træ. I bussen 
på vej til lufthavnen giver han nogle numre. Han er meget musikalsk og kan synge (rent).     
 
Vi sidder nu og venter på bording til flyet til Santa Cruz og videre til Miami. Take off 19.25 og de 50 minutters 
flyvning til Santa Cruz. En tordenbyge, når lige at drage sydpå inden vi lander. Vi skal alle ud af flyet i Viru 
Viru International Airport, ligesom vi får en ekstratur i Security. Da lufthavnen ikke er i besidelse af 
røntgenudstyr, står der en række medarbejdere klar til manuel kontrol. Flyet er fyldt. Vi sidder spredt i hele 
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flyet, da det ikke var muligt at seate os samlet. Take off Santa Cruz kl. 22.10. Forventet flyvetid 6 timer 45 
min.   
 
Lørdag den 20. september 2014 
Over Brasilien var der tordenvejr, men det lå langt under os, så vi mærkede ikke noget til det. Birgit fulgte 
med i de hyppige lysglimt fra lynene. Kl. er nu 04.00, og vi nærmer os Miami. Ingen morgenmad – det er 
godtnok sølle. Og det kan ikke være et spørgsmål omkring betaling, for ingen blev tilbudt noget – udover en 
kop kaffe. Inden landingen i Miami drev mørke regnskyer mod syd. Vi landede således i skyfrit vejr med en 
meget regnvåd landingsbane. Landing Miami kl. 04.45. Vi tager direkte til daghotellet i Miami International 
Airport, som ligger i lufthavnsbygningerne. Heldigvis fik vi værelserne med det samme. Det var ellers først 
tilgængeligt fra kl. 10 og til kl. 18. Tanken var jo, at vi skulle få nogle timers søvn, da vi først skulle flyve til 
London kl. 21.00 i aften. 
 
Vejr Miami: N1-2, 3-8/8, regnbyger. 
 
Fairchild Botanic Garden: kl. 09.30-15.00.  
Flere havde bestemt sig, at tage en tur til Botanisk have i Miami, og da man var ret vågen, så endte det med, 
at alle tog af sted efter et kort bad og morgenmad. Der er 14 km til Fairchild Botanical Garden fra lufthavnen. 
Inden vi fik bestilt taxi, ser Flemming – under en rygepause – en småfugl, som var fløjet mod lufthavnens 
rude. Det var en Worm-eating Warbler, og den kom langsomt til sig selv. Vi håber, at den klarede det. Da vi 
kom tilbage var ihverttilfælde væk. Vi fik bestilt taxi, og blev sat af ved hovedindgangen kl. 08.30. Vi bliver 
hentet kl. 15.00. Bjarne & Birgit kommer lidt senere. Der var godt med fuglesang, da vi trådte ud i haven, 
men den ophørte ret hurtigt. Vi ser hejrer, slangehalsfugle og flere spætter (Red-bellied Woodpecker). 
Ligeledes er der fald af trækkende småfulge. Karen og Flemming ”slog sig ned”, og lod fuglene komme til 
sig. Og det var en god disposition. Bl.a. observerede de Ovenbird, Black-and-White Warbler, Prairie Warbler 
og Ruby-throathed Hummingbird. Det bliver til godt 18 nye turarter. Regnen kommer, og vi får en ordentlig 
skylle. Tilbage til lufthavnen, og vi går direkte til BA’s skranker, og får tjekket ind, og får udskrevet 
boordingkort, inden vi går op på værelserne. Vi tjekker ud fra hotellet, og går til gaten. Her sidder vi og 
venter, mens vi hunde-fryser, da vi sidder op af vinduespartierne, og det regner og trækker. Endelig ombord 
på en fyldt Boing 747 og take off kl. 21.00. Flyvetid er beregnet til 7 timer og 50 minutter.   
 

 
Hvad betyder en regnbyge, når man står under et utæt tag? Lis og Jesper var forberedt! 

Foto: Vibeke Tofte. 

 
Søndag den 21. september 2014 
Landing Heathrow kl. 10.30 efter en til tider turbulent tur over Atlanterhavet. Vi måtte i den sædvanlige 
landingskø, inden vi fik landingstilladelse. Flyet til København afgår kl. 12.55, men vi bliver lettere forsinket 
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grundet kø under taxi til startbanen. Take off kl. 13.35 med forventet flyvetid til København på 1½ time. En 
lang og indholdelsesrig fugletur til Sydamerika er slut. Vi siger farvel og tager vores kufferter for at forsvinde 
hvert til sit.  

 
  
 

DOF-Travel håber, at De har haft en behagelig tur, og byder Dem 

velkommen igen til endnu en fuglerig tur med DOF-Travel. 

 
 

 

 

 
Hector synger den allersidste sang: El Condor Pasa. Foto: Erik Heberg. 
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Samlet artsliste 
Som grundlag for artslisten er der udarbejdet et regneark, hvor antal observationer/noteringer er oplistet og 
sammenlagt. Antal noteringer skelner således ikke med, at de samme fugle kan være set på flere dage. I alt 
blev der observeret 548 arter i Bolivia og 46 (heraf 39 nye) i Florida, svarende til en total på 587 arter.   
 
Grey Tinamou – Tinamus tao  
Vi hørte op til 2 fugle i Los Volcanes den 7. og 8/9.  

Hooded Tinamou – Nothocercus nigrocapillus 
En fugl hørtes den 17/9 Dødens landevej.  

Brown Tinamou – Cypturellus obsoletus 
Noteret på tre dage i Los Volcanes med op til 5 fugle – alle hørt. Herudover en hørt 13/9 Cochobamba-area. 
 
Small-billed Tinamou – Crypturellus parvirostris 
1 hørt Los Lomas de Arena 3/9. 
 
Tataupa Tinamou - Tataupatinamu 
2 hørt 4/9 Boyuibe-area. 

Red-winged Tinamou – Rhynchotus rufescens 
Endelig en Tinamou, som ikke kun blev hørt. Vi så én Los Lomas de Arenas og hørte to herudover.  

Huayco Tinamou – Rhynchotus maculicollis 
1 hørt 9/9 i bjergene bag Samaipata. 
 
Ornate Tinamou – Nothoprocta ornata 
Sidste af 8 Tinamou-arter. 1 set under gode omstændigheder på vej til Oruro i en lille dal vest for Confital.  
 

White-bellied Nothura – Nothura boraquira 
Jakob opdagede 1 Los Lomas de Arenas den 3/9. Herudover 1 hørt samme sted. Endvidere 1 set fra bussen 
den 5/9 på vej til Santa Cruz.   

Darwin’s Nothura – Notura darwinii 
Jakob opdagede 1 flyvende fugl under buskørslen til Lake Titicaca. Karen var vist den eneste, der også 
nåede at se den.  
 
Greater Rhea – Rhea americana 
Ialt 12 fugle blev set af racen araneipes. Den 31/8 sås 3 i Santa Cruz’s Botaniske have og 6 på vej til Buena 
Vista. På sidstnævnte sted så vi hele 9 da vi kørte samme vej tilbage den 2/9. 
 

 
Greater Rhea på vej til Buena Vista. Foto: Erik Heberg. 
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Greater Rhea. Foto: Erik Heberg. 

 
Chaco Chachalaca 
I alt 10 fugle sås med 6 i Boyuibe-området den 4/9 og 4 ved Lagune nord for Camiri den 5/9.    
 
Speckled Chachalaco 
I alt 18 noteringer. Flest 31/8 med 10 Buena Vista-area.  
 
Andean Guan – Penelope motagnii 
I alt 6 fugle, heraf 2 på vej til Los Volcanes, 1 Los Volcanes, 1 Cochabamba-area og 2 Dødens Landevej.  
 

 
Andean Guan. Foto: Erik Heberg. 
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Dusky-legged Guan – Penelope obscura 
Blot 2 fugle den 9/9 på vejen fra Samaipata til Tomba. Den første opdagede Julian fra bussen. Vi stoppede 
og han fandt den i et træ. Den var svær at se, og da den hoppede ned i underskoven, var det slut med at se 
mere til den. Da vi kørte videre, kom der så en nr. 2 fugl, der – ligesom den første - også sås flyve over vejen 
fra bussen.   

Blue-throated Piping Guan – Pipile cumanensis 
I alt 7 noteringer af mindst 4 fugle Los Volcanes.  
 

 
Blue-throathed Piping  

Guan. Foto: Karen og Flemming Lang. 

Southern Screamer – Chauna torquata 
Fuglen lever op til sit navn. Den skriger rigtigt højt. Vores første 2 fugle sås i et lille vandhul på vej til Buena 
Vista den 30/8. Formentlig de samme fugle sås samme sted den 31/8. Endvidere 2 overflyvende i medlys på 
Hoatzin-lokaliteten den 2/9. Men flest fugle så vi i Lagunen nær Gutierrez på vej fra Camiri til Santa Cruz den  
5/9. Hele 80 fugle rastede her. I alt så således 84 fugle.   
 

 
En stor flok Southern Screamers med Comb Ducks i forgrunden. Foto: Bjarne Streyffert. 

Comb Duck – Sarkidiornis sylvicola 
Det blev til 25 fugle i Lagunen på vej fra Camiri til Santa Cruz den 5/9. 
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Andean Goose – Chloephanga melanoptera 
En art, der ses i de store højder. Flest den 16/9 overflyvende i pas på vej til Sorata. 

Brazilian Teal – Amazonetta brasiliensis 
2 observationer á 4 fugle: 31/8 i vandhul på vej til Buena Vista, og 5/9 under transport Camiri-Santa Cruz.  

Ringed Teal – Callonette leucophrys 
Hele 60 fugle sås i Lagune nord for Camiri på vej mod Santa Cruz den 5/9. 
 

 
Ringed Teals med 2 White-cheeked Pintail og 1 Cinnamon Teal. Foto: Bjarne Streyffert.  

Crested Duck – Lophonette specularioides 
I alt 20 noteringer. Flest 17/9 med 10 La Cumbre.  

Blue-winged Teal – Anas discors 
Vores lokalguider var helt vilde med vores 2 iagttagelser: 1 den 5/9 Lagune nord for Camiri og 1 14/9 Lago 
Uru Uru. Den er åbenbart ikke så almindelig i Bolivia. 

Cinnamon Teal – Anas cyanoptera 
Ialt 75 noteringer for delt på 4 lokaliteter.  

 
Cinnamon Teal. Foto: Bjarne Streyffert. 
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Red Shoveler – Anas platalea 
5 fugle sås 12/9 Alalay Lagoon. 

White-cheeked Pintail – Anas bahamensis 
Set på 2 lokaliteter: 30 den 5/9 Lagune nord for Camiri, og 10 den 12/9 Alalay Lagoon. 

Yellow-billed Teal – Anas flavirostris 
Ialt 57 noteringer fordelt på 6 dage.  
 

 
Yellow-billed Teal. Foto: Erik Heberg. 

 

Yellow-billed Pintail – Anas georgica 
Ialt 35 med 20 Alalay Lagoon og 15 Lago Uru Uru. 

Silver Teal – Anas versicolor 
2 fugle sås 12/9 Alalay Lagoon. 

Puna Teal – Anas puna 
Almindelig på Altiplanoen. Set på 4 dage med i alt 105 fugle. 
 

 
Puna Teal sammen med Yellow-billed Pintail og Cinnamon Teal  

i baggrunden. Foto: Erik Heberg. 
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Rosy-billed Pochard – Nette peposaca 
Hele 35 sås 12/9 Alalay Lagoon, Cochabamba. 

Andean Duck – Oxyura ferruginea 
Ialt 70 noteringer fordelt på 4 dage. Flest 12/9 med 50 fugle Alalay Lagoon.  

Least Grebe – Tachybaptus dominicus 
Blot en enkelt iagttagelse: 10/9 sø mellem Saipina og Tambo. 

White-tufted Grebe – Rollandia rolland 
Hele 30 fugle i Alalay Lagoon. Herudover 4 stk. Lago Uru Uru og 2 i søen med Giant Coots. 

Titicaca Grebe – Rollandia microptera  
En overraskende iagttagelse i Uru Uru-søen. Herudover op til 7 fugle Titicaca Lake.  
 
Chilian Flamingo – Phoenicopterus chilensis 
6 fugle sås den 15/9 Lago Uru Uru.  

Andean Flamingo – Phenicoparrus andinus 
Vi var ikke heldige med denne art. Blot 1 fugl den 14/9 i Lago Uru Uru, som sås af guiderne og Bjarne langt 
ude. Da den begyndte at foruragere bag flokken af James’ Flamingoer mistede vi den.  
 
James’s Flamingo – Phoenicopamus jamesi 
Op til 50 set Lago Uru Uru den 14. og 15/9. Den mindste af flamingo-arterne.  
 

 
James’ Flamingo Uru Uru-søen. Foto: Erik Heberg. 

 
Maguari Stork – Ciconia maguari 
2 fugle, med 3 noteringer. En sås to gange, på vejen til/fra Buena Vista og 1 Lago Uru Uru.  

Buff-necked Ibis – Theristicua caudatus 
Ialt 11 noteringer fordelt på 4 dage. 

Black-faced Ibis – Theristicua melanopis 
Foretrækker højderne. En set den 15/9 fra bussen på vej mod Titicaca Lake. 
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Green Ibis – Mesembrinibis cayennensis 
Blot én iatttagelse den 31/8 på turen Buena Vista – Villa Tunari. 
 
Bare-faced Ibis – Phimosus infuscatus 
8 fugle set fordelt på 3 dage i vådområder mellem Santa Cruz og Villa Tunari. 

White-faced Ibis – Plegadis chihi 
Op til 20 fugle sås i Lagune nord for Camiri den 5/9. De foruragerede, så der var tid til at få kendetegnene på 
plads, hvis man da ikke blev ”forstyrret” af alle ænderne.  
 

Puna Ibis – Plegadis ridgwayi 
Almindelig i punaen med i alt 290 noteringer. Flest den 17/9 med 150.  
 

 
Puna Ibis. Del af stor flok på 84 fugle. Foto: Erik Heberg. 

 

Fasciated Tiger Heron – Tigrisoma fasciatum 
En fugl sås ved floden i Cerrasco National Park den 1/9. 

Black-crowned Night Heron – Nycticorax nycticorax 
I alt 33 noteringer fordelt på 5 dage. Flest 30/8 med 15, heraf flere ungfugle, Santa Cruz Botanical Garden. 
 
Western Cattle Egret – Bubulcus ibis 
Meget almindelig i lavlandet. Fåtallig under 2500 moh. Enkelte over 2500 moh. I alt 314 noteringer.  
 
Cocoi Heron – Ardea cocoi 
Fåtallig med 4 iagttagelser, alle i lavlandet.  
 
Great Egret – Arde alba 
I alt 17 noteringer fordelt på 7 dage. 
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Whistling Heron – Syrigma sibilatrix 
Udbredt i lavlandet. 33 noteringer fordelt på 7 dage. Flest 2/9 med 10.  

Snowy Egret – Egrette thula 
Noteret på 7 dage med i alt 79 noteringer.  
 
Neotropic Cormotant – Phalacrocorax brasilianus 
Udbredt i ved floder. I alt 78 noteringer på 11 dage. 

Turkey Vulture – Cathartes aura 
Den næst almindeligste, men mest udbredte rovfugl. I alt 383 noteringer. 

Lesser Yellow-headed Vulture – Cathartes burrovianus 
Sås kun den 2/9 med 2 fugle mellem Villa Tunari og Buena Vista. 

Greater Yellow-headed Vulture – Cathartes melambrotus 
6 noteringer på 3 dage – alle i omegn af Villa Tunari.  

Black Vulture – Coragyps atratus 
Den mest talrige rovfugl med i alt 672 noteringer. Sås ofte i flokke, i modsætning til Turkey Vulture, der er 
mere solitær. 
 
King Vulture – Sacroramphus papa 
Mindst 4 fugle med i 2 Los Volcanes-området, og 2 sammen med en flok Andeskondorer i Saipina-området 
den 10/9.   

Andean Condor – Vultur gryphus 
Hele 31 noteringer, med 12 Los Volcanes og nærliggende by, 4 i polylepis-skov nær Cochabamba samt 14, 
heraf 13 i flok, Saipina-området.   
 

 
Andean Condor. Foto: Karen og Flemming Lang. 

Swallow-tailed Kite – Elanoides forficatus 
Ialt 31 fugle, heraf de 22 i Buena Vista- og Villa Tunarie-området. Herudover spredte iagttagelser.  
 
Snail Kite – Rostrhamus sociabilis 
I alt 4 fugle, med 2 fugle henholdsvis 31/8 og 2/9. Tæt knyttet til vådområder.  

Double-toothed Kite – Harpagus bidentatus 
Et par sås Carrasco NP. Herudover 1 Los Volcanes. 
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Plumbeous Kite – Ictinia plumbea 
Op til 3 fugle i skumringen hotel El Puente, Villa Tunari. Herudover 1 fugl Carrasco NP – oilbird lokaliteten.  

Long-winged Harrier – Circus buffoni 
Det blev til en enkelt fugl den 2/9 i vådområde nord for Santa Cruz. Det var en gammel fugl i mørk fase. 
 
Cinereous Harrier – Circus cinereus 
1 fugl kom flyvende forbi Hotel Fincha la Vispera inden morgenturen den 9/9. Herudover 2 fugle den 15/9 
Lake Titicaca.  
 

 
Cenereous Harrier, hun. Foto: Bjarne Streyffert. 

Sharp-shinned Hawk – Accipiter striatus 
1 fugl den 5/9 Lagune ford for Camiri.  

Bicolored Hawk – Accipiter bicolor 
1 fugl den 5/9 Lagune nord for Camiri. Hørtes først for efterfølgende at flyve væk. Ikke den bedste obs.   
 
Savanna Hawk – Buteogallus meridionalis 
Blot 4 fugle på 3 dage: Santa Cruz-Camiri området.  

Harris’s Hawk – Parabuteo unicinctus 
Blot een notering den 3/9 set under turen fra Santa Cruz-Camiri. 
 
Black-chested Buzzard-eagle – Geranoaetus melanoleucus 
Op til 3 fugle, heraf 1 ungfugl, Los Volcanes. Herudover én Cerro Tunari 12/9.  
 

 
Black-chested Buzzard-Eagle i Los Volcanes. Foto: Erik Heberg. 
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Montane Solitary Eagle - Harpyhaliaetus 
1 sås i passet til Los Volcanes den 6/9, mens vi ventede på transport ned til lodgen.  

Grey Hawk – Buteo nitidus 
En ungfugl kredse over Hotel El Puente, Villa Tunari, den 2/9. 

Roadside Hawk – Buteo magnirostris 
Meget almindelig. I alt 57 noteringer fordelt på 12 dage.  

Short-tailed Hawk – Buteo brachyurus 
2 den 31/8 Villa Tunari og 1 9/9 mørk fase Finca la Vispera, Samaipata, samt 1 10/9 Tambo. 

White-tailed Hawk – Buteo albicaudatus  
3 noteringer: 1 Santa Cruz, botanisk have, 1 Buena Vista-området og 1 Camiri-river. 
 
Variable Hawk – Buteo polysoma 
Almindelig på Altiplano’en. I alt 21 noteringer fordelt på 9 dage. 
 

 
Variable Hawk. Foto: Bjarne Streyffert.  

 
Black Hawk-eagle – Spizaetus tyrannus 
1 blev set fra bussen på vej til Villa Tunari den 31/8. 
 
Black-and-white Hawk-eagle – Spizaetus melanoleucus 
En ad – den kom meget tæt på og i medlys flyvende forbi, mens vi stod i passet til Los Volcanes den 6/9, og 
ventede på transport til lodgen. 
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Black-and-white Hawk-eagle. Foto: Karen og Flemming Lang. 

 
Mountain Caracara – Phalcoboenus megalopterus 
Knyttet til de høje bjerge fra 2900 moh og højere. I alt 97 noteringer, som er fra Cerro Tunari den 12/9 til La 
Paz-området til 18/9. 

Southern Crested Caracara – Caracara plancus 
Knyttet til lavlandet. I alt 98 noteringer fordelt på 10 dage.  

Yellow-headed Caracara – Milvago chimachima 
Knyttet til lavlandet. I alt 12 noteringer fordelt på 6 dage.  
 
 

 
Yellow-headed Caracara. Foto: Bjarne Streyffert. 
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Laughing Falcon – Herpetotheres cachinnans 
Et flot eksemplar sås den 31/8 ved Hoatzin-lokaliteten nær Buena Vista.  
 

 
Laughing Falcon. Foto: Karen og Flemming Lang. 

 

Collared Forest Falcon – Micrastur semitorquatus 
En enkelt fugl den 1/9, der blev hørt i morgengryet Hotel Puente, Villa Tunari. 

Barred Forest Falcon – Micrastur ruficollis 
En enkelt fugl den 13/9, der blev hørt i upper yungas Forest syd for Cochabamba. 

American Kestrel – Falco sparverius 
Udbredt med 68 noteringer. Højeste dagstotal blev 25 den 15/9. 

Aplomado Falcon – Falco femorali 
Et par viste yngleadfærd og parring Las Lomas de Arenas den 3/9. Herudover 2 på ledning samme dag, 
samt 1 Lagune nord for Camiri den 5/9 og 2 i dal ved Sorata den 16/9. Det blev til i alt 7 fugle. 

Bat Falcon – Falco rufigularis 
En flot fugl sås nær Corioco den 17/9 siddende på gren i udgået træ. 

Peregrine Falcon – Falco perigrinus 
2 sås – formentlig ved yngleplads – i kløft syd for Abapo, den 3/9. Herudover 1 den 5/9 ved bjergkarm nord 
for Camiri.  

Red-legged Seriema – Cariama cristats 
Vi lagde ud med en fin fugl den 3/9 Las Lomas de Arena. Herudover 4 fugle den 5/9 – alle hørt. 1 fugl hørtes 
ved Lagune nord for Camiri, og 3 hørtes ved bjergkløft nord for Camiri. Totalen blev 9 fugle.  

Black-legged Seriema – Chunga burmeisteri 
En smuk og synlig fugl den 4/9 jordvej udfra Boyuibe. Herudover 1 set fra bus – opdaget af Karen – jordvej 
øst for Boyuibe.  
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Black-legged Seriema. Foto: Karen og Flemming Lang. 

 

Rufous-sided crake – Laterallus malanophius 
1 hørt i morgengryet den 2/9 Hotel Puente, Villa Tunari. Herudover 1 set floden ved Los Volcanes 5/9.  

Grey-necked Wood Rail – Aramides cajaneus 
1 fugl hørtes tidlig morgen (mens det var mørkt) hotel El Puente, Villa Tunari. Herudover sås en fugl ved 
floden tæt ved Refugio Los Volcanes.  

Plumbeous Rail – Pardirallus sanguinolentus 
4 fugle, heraf 1 set, Alalay Lagoon, Cochabamba.  
 

 
Plumbious Rail. Foto: Bjarne Streyffert. 
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Common Gallinule – Gallinula galeata garmani 
Almindelig i vådområder og søer. 124 noteret fordelt på 9 dage.  

Red-fronted Coot – Fulica rufifrons 
4 set Alalay Lagoon, Cochabamba. Skulle ikke være her iflg. udbredelseskort! 

Andean Coot – Fulica ardesiaca 
Talrig i egnede biotoper. I alt noteret 1420 fugle. Dagsmax på 500 fugle den 16/9. 
 
Giant Coot – fulica gigantea 
30 fugle sås i Lagune før pas på vej til dal i Sorata den 16/9. 

Limkin – Aramus guarauna 
5 fugle sås 30.- og 31/8. Den 2/9 sås hele 15 fugle i vådområde nord for Santa Cruz. 
  
Black-necked Stilt – Himantopus mexicanus 
I alt 58 noteringer fordelt på 6 dage. Dagsmax. Var 15/9 med 23 fugle i Lago Uru Uru.  
 
Andean Avocet – Recurvirostra andina 
Selvom de var lidt langt ude, så sås de ok i skop. Der var 6 af slagsen den 15/9 i Lago Uru Uru.                                                                                                                    

Southern Lapwing – Vanellus chilensis 
Udbredt med 65 noteringer fordelt på 9 dage.  

Andean Lapwing – Vanellus resplendens 
Afløser Southern Lapwing i højderne, men knap så udbredt. I alt 62 fugle fordelt på 5 dage. 
 
Puna Plover – Charadrius alticola 
Sås kun i Lago Uru Uru med henholdsvis 8 og 5 exemplarer den 14. og 15/9.   

Wattled Jacana – Jacona jacana 
Kun set i lowland med i alt 67 fugle fordelt på 5 dage. Max var den 5/9 med 25 i lagune nord for Camiri.  
 
Greater Yellowlegs – Tringa melanoleuca 
Fåtallig med kun 5 observationer for delt på 4 dage. 

Lesser Yellowlegs – Tringa flavipes 
Fåtallig med kun 11 observationer udover de 50 fugle, der blev set den 14/9 Lagune nord for Camiri.  

Spotted Sandpiper – Artitis macularius 
Blot 2 fugle den 31/8 Rio Chapara og 2 den 12/9 Alalay Lagoon. 

White-rumped Sandpiper – Calidris fuscicollis 
Kun set 2 dage i Uru Uru-søen med henholdsvis 5 og 1 fugl. Sidstnævnte gik – på pædagogisk vis – 
sammen med en Bairdsryle.  

Bairdsryle – Calidris bairdii  
Talrig med henholdsvis 100 og 50 fugle Lago Uru Uru. Herudover 4 fugle fordelt på 2 dage. 

Pectoral Sandpiper – Calidris melanotos 
Blot 1 iagttagelse den 5/9 i lagune nord for Camiri.  
 
Wilson’s Phalarope – Phalaropus tricolor 
Op til 15 fugle Lago Uru Uru. Herudover 11 fugle fordelt på 3 dage.  

Andean Gull – Chroicocephalus serranus 
Lokalt meget almindelig – Lufthavnen La Paz og La Cumbre. I alt 512 noteringer fordelt på 9 dage. Vi kunne 
– under turen - følge udbredelsen af hætten, da de sidste dage i La Paz viste fuld hætte på mange fugle.  
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Andean Gull. Foto: Bjarne Streyffert.  

Yellow-billed Tern – Sternula supercillaris 
Blot en enkelt fugl, som fløj forbi, Chapare River, Villa Tunari.  

Picazuro Pigeon – Patagioenas picazuro 
Almindelig i lavlandet (byer, parker og bynært område). I alt 62 noteringer fordelt på 7 dage.   

Spot-winged Pigeon – Patagioenas maculosa 
Højlandsfugl. Set med 62 fugle fordelt på 3 dage.   
 
 
Band-tailed Pigeon – Patagioenas fasciata 
Også en fugl af højderne (over 2800 moh): set med 45 fugle fordelt på 3 dage.  

Pale-vented Pigeon – Patagioenas cayennensis 
Fåtallig med blot 9 noteringer fordelt på 4 dage. 

Plumbeous Pigeon – Patagioenas plumbea 
Skovfugl. Ialt set 7 fugle fordelt på 7 dage. Flest Los Volcanes med 4.   

Ruddy Pigeon – Patagioenas subvinacea 
Ialt 21 noteringer – alle i lavlandet.  
  
Eared Dove – Zenaida auriculata 
Udbredt I byer og parker. I alt 119 fugle fordelt på 13 dage. 

Ruddy Ground Dove – Columbina talpacoti 
Kun en obs af 3 fugle den 6/9 i byen Bermejo, Los Volcanes.  

Picui Ground Dove – Columbina picui 
Udbredt med 354 noteringer fordelt på 11 dage. Absolut flest sås den 10/9 fra Tambo til Saipina, hvor et utal 
af duer gik på vejen – i alt den dag sås 300 fugle. 
 
Bare-faced Ground Dove – Metriopelia cecilae 
3 observationsdage med 27 eksemplarer. Flest den 14/9 med 20 fugle i dal vest for byen Confital (på vej til 
Oruro).  
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Black-winged Ground Dove – Metriopelia melanoptera 
I alt 31 fugle på 2 dage Lake Titicaca og omegn.  

White-tipped Dove – Leptotila verrauxi 
64 noteringer fordelt på 4 dage. Flest med 50 den 10/9 Tambo-Saipina-området.  

Yungas Dove – Leptotila megalura 
Det blev kun til 2 x 2 hørte fugle i Los Volcanes.  

White-throathed Quil-dove – Geotrygon frenata 
Jakob så en flyvende fugl fra Dødens Landevej den 17/9.  

Ruddy Quail-dove – Geotrygon montana 
1 fugl fouragerede i Oilbird-cave den 1/9.  

Military Macaw – Ara militaris 
Op til 5 fugle var på rekognosering over lodgen i Los Volcanes. Blev set på 3 dage med 9 noteringer.  
  
Red-fronted Macaw – Ara rubrogenys 
Endemisk. Blot 2 fugle sås i Saipina-området, mens 24 sås på aftentræk over vores skole i Tambo den 10/9. 

Chestnut-fronted Macaw – Ara severus 
I alt 59 fugle, hvor de 56 sås i Buena Vista den 30. og 31/8. Herudover 3 i dal nær Camiri den 4/9.  
 

 
Chestnut-fronted Macaw. Foto: Erik Heberg. 

 

Golden-collared Macaw – Primolius auricollis 
7 fugle i alt, som både blev set og hørt Buena Vista den 30/8.  
 
Blue-crowned Parakeet – Aratinga acuticaudata 
Ialt 107 noteringer. Set i Santa Cruz Botanical Garden, Lagune nord for Camiri (med hele 60 fugle) samt Los 
Volcanes.  

Miltred Parakeet – Aratinga mitrata 
I alt 136 fugle. Småflokke set på af dagene. Talrig i Los Volcanes med op til 100 fugle dagligt.  
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White-eyed Parakeet – Aratinga leucophthalma 
I alt 31 observationer primært i Santa Cruz-area. 

Dusky-headed Parakeet – Aratinga weddellii 
14 fugle Buena Vista-area. 
 
Peach-fronted Parakeet – Arantinga aurea 
Den 3/9 så vi en flok på 20 i Los Lomas de Arena. 
 
Green-cheeked Parakeet – Pyrrhura molinae 
I alt 24 fugle. Sås dagligt i Los Volcanes med op til 10 fugle. Herudover 4 den 3/9 på vej til Camiri (kløft nord 
for Abapo) og 10 upper yungas forest syd for Cochabamba den 13/9. 

Cliff Parakeet – Pyrrhura luchsi 
Endemisk. Ansås tidligere at være en Monk Parakeet, men er, baseret på dna-analyser, blevet udskilt som 
en selvstændigt art. Har endnu ikke et dansk navn. Vi så – efter noget søgen – 10 fugle den 10/9 på vej op i 
slugten med Giant Antshrike, som vi besøgte, i Saipina-området.  

Barred Parakeet – Bolborhynchus lineola 
2 Dødens Landevej 17/9, og 6 den 18/9 montane forest ovenfor nedkørslen til Dødens Landevej. Det var 
primært af overflyvende fugle, som vi ikke kunne finde, da de fløj ret højt, bortset fra 1 fugl. Så dårlig obs.  
 
Monk Parakeet – Myiopsitta monachus 
10 sås den 4/9 Boyuibe.  

Grey-hooded Parakeet – Psilopsiagon aymara 
8 sås fint fra bussen den 10/9 på vej til Saipina.  

Mountain Parakeet – Psilopsiagon aurifrons 
En enkelt observation af 5 fugle den 14/9 i den smukke dal nær byen Confital undervejs til Oruro.   

Blue-winged Parrotlet – Forpus xanthopterygius 
I alt 35 noteringer: 20 Santa Cruz Botanical Garden, 10 Buena Vista-area og 5 Los Volcanes. 

Yellow-chevroned Parakeet – Brotogeris chiriri 
Ofte knyttet til bymæssige områder. I alt 68 noteringer fordelt på 6 dage. Flest den 30/8 med 30 i Santa Cruz 
Botanical Garden. 

Blue-headed Parrot – Pionus menstruus 
Af de 24 fugle sås 6 meget fint ved vores besøg til Chapara-floden den 1/9 tæt på Villa Tunari. Herudover 
observationer i Carrasco NP og Los Volcanes.   

Red-billed Parrot – Pionus sordidus 
Det blev til en hurtig obs af 3 overflyvende fugle over lodgen i Los Volcanes den 6/9. 

Scaly-headed Parrot – Pionus maximillani 
Det blev til 2 fugle den 5/9 ved Lagune nord for Camiri.  

Plum-crowned Parrot – Pionus tumultuosus 
4 exemplarer noteredes den 17/9 på Dødens Landevej. 3 hørtes og 1 sås, da den kom flyvende forbi os og 
satte sig på bjergskråningen ovenfor vejen. Er en ualmindelig art, der nu er splittet fra Speckled-faced Parrot 
pionus tumultuosus senoloides, som nu hedder White-capped Parrot.  
 
Turquoise-fronted Amazon – Amazona aestive 
Relativt almindelig i Los Volcanes (op til 30 fugle/dag). Herudover set i Santa Cruz- og Camiri-området. Ved 
floden nær Saipina så vi 10 fugle, heraf 2 par ved parrot-lick (mudderspisning). De var meget fotogene, og 
deres kald kunne høres meget klart i den smukke morgenstund. Det samlede antal vurderes til at være 58.  
 
Scaly-naped Amazon – Amazona mercenarius 
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Vi så hele 20 fugle La Siberea den 11/9. Endvidere 6 upper yungas-område nær Cochabamba den 13/9.  

Hoatzin – Opisthocomus hoazin 
Vi så/hørte 2 fugle den 31/8 i et vådområde nær Buena Vista.  

Guira Cuckoo – Guira guira 
Almindelig i lavlandet med i alt 66 noteringer fordelt på 6 dage. Flest – 45 – blev noteret i Buena Vista-
området.  

Smooth-billed Ani – Crotophaga ani 
Almindelig i lavlandet med 77 noteringer fordelt på 8 dage.  
 
Striped Cuckoo – Tepera naevia 
En fugl blev hørt den 10/9 bag skolen i Tambo. 
 
Squirrel Cuckoo – Playa cayana 
Ialt 9 fugle. Flest Los Volcanes med i alt 6 eksemplarer. Herudover 1 Cerrasco og 2 lagune nord for Camiri.  
 
Tropical Screech Owl – Megascops choliba 
1 hørt den 8/9 hotel Finca la Vispera, Samaipata.  
 
 
Tawny-bellied Screech Owl – Megascops watsonii 
En hørt af Bjarne, og måske andre, om natten den 1/9 Hotel El Puente, Villa Tunari.  

Yungas Pygmy Owl – Glaucidium bolivianum 
1 set og hørt La Siberia den 11/9. Arten er relativ sjælden, så Hector og Julian var ”tændte”. Heldigvis 
reagerede den på play-back, så vi fik fint syn på kræet.  

Burrowing Owl – Athene cunicularia 
Denne charmerende ugle, der på dansk jo hedder Prærieugle, så vi rigtig godt flere steder. Det blev til 7 
fugle, her iblandt et par Las Lomas de Arena, der tydeligvis havde rede i nærheden.  
 

 
Burrowing Owl. Foto: Erik Heberg. 
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Short-eared Owl – Asio flammeus 
Erik, Lis og Jesper fik sig en glædelig overraskelse, da vi opholdt os på den lille ø i Lago Uru Uru. De ville 
tjekke den anden side af øen for flamingoer, men så i stedet en mosehornugle (det er samme art som i 
Europa) flyve op. Senere så alle fra bussen et eksemplar flyvende på vej til Titicaca Lake. Det er jo skønt 
indimellem at se en hjemlig fugl.   
  
Oilbird – Steatornis caripensis 
Det er jo en helt speciel fugl, som normalt kun observeres, når de er på yngleplads i deres grotter. Vi fik et 
lille kik forenden af en af grotterne, hvor vi fik set omkring 40 fugle incl. et par unger.  
Vi er i Carrasco National Park og datoen er den 1/9. Fedtfugle lever af palmeolie. Ungerne er 110 dage i 
reden, inden de flyver af. Når de er 70 dage er de fedest, og det var på det tidspunkt at folk i gamle dage 
indsamlede ungerne og kogte fedtet af dem, som brugtes til olie.   

Pauraque – Nyctidromus albicollis 
Vi hørte denne art synge, hver aften i Los Volcanes. Det er formentlig den samme fugl.  
 
Rufous Nightjar – Antrostomus rufus 
Også denne natravneart måtte vi nøjes med at høre: Los Volcanes den 6/9.  
 
Scissor-tailed Nightjar – Hydropsalis torquata 
Jørgen og Erik så og hørte denne natravn inden sengetid den 30/8 i hotelhaven, hotel Cordez, Santa Cruz. 
 
 
Chestnut-collared Swift – Streptoprocne rutila 
Det blev til 5 fugle i området ovenfor nedkørslen til Dødens Landevej den 18/9.  

White-collared Swift – Streptoprocne zonaris 
Totalen for denne art var 96. Den var lokalt talrig i Los Volcanes (op til 40 fugle dagligt) og Carrasco NP. 
Herudover 1 enkelt fugl den 30/8.  

Short-tailed Swift – Chaetura brachyura 
Blot 3 fugle, men formentlig overset: 1 Buena Vista og 2 ved Rio Chapara nær Villa Tunari. 
 
White-tipped Swift – Aeronautes montivagus 
Op til 10 fugle Los Volcanes, som kunne ses fra lodgen flyvende over nærliggende bjergtop.  
 
Andean Swift – Aeronautes andecolus 
Ialt 65 fugle koncentreret ved nedkørslen af La Siberia med 50 fugle og Cerro Tunari med 15 fugle. Fuglene 
ved La Siberia sås rigtigt flot. Det var snusket vejr med småregn, så de fløj lavt – både over og under os, da 
vi stod på bjergskråningen. 
 

 
Andean Swift. Foto: Bjarne Streyffert. 
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Long-tailed Hermit – Phaethornis superciliosus 
Jakob og Peter så en i Cerrosco NP. Den kom, svirrede i luften, og forsvandt lige så hurtigt.  

Planalto Hermit – Phaethornis pretrel 
1 fugl 3/9 kløft ved saltsø syd for Abapo, og 1 fugl 4/9 dal nær Camiri.  

Grey-breasted Sabrewing – Campyloterus largipennis 
1 fugl sås 1/9 Carrasco NP.  

Green Violetear – Colibri thalassinus 
Blot 1 iagttagelse den 17/9 på Dødens Landevej.  

Sparkling Violetear – Colibri coruscans 
Op til 2 fugle Hotel Aranjous, Cochabamba.  

Black-throated Mango – Anthracothorax nigricollis 
En langt-væk han, som sås ovre på den anden side af river Chapara, i toppen af et nøgent træ, nær Villa 
Tunari. Datoen er den 31/8. Lysforholdene var gode, så det var faktisk – i skop – muligt at se den knaldsorte 
farve på strube, bryst og mave.   
 
Glittering-bellied Emerald – Chlorostilbon lucidus 
Den almindligste hummingbird med 23 noteringer fordelt på 6 dage. Flest sås den 10/9 (Saipina og Tambo).  
 

 
Glittering-bellied Emerald. Foto: Bjarne Streyffert.  

 
Fork-tailed Woodnymph – Thalurania furcata 
Ialt 9 noteringer, hvor de 6 sås i Los Vulcanes og de 3 i Carrasco NP.   

White-chinned Sapphire – Hylocharis cyanus  
En fugl sås 1/9 Carrasco National Park.  

Many-spotted Hummingbird – Mangeplettet kolibri 
Denne kolibri-art har et meget begrænset udbredelsesområde. Vi så 5 fugle i Carrasco NP den 1/9. Vi havde 
både hanner, der sang, og hunner.  
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White-bellied Hummingbird – Amazilla chionogaster 
Ialt 14 noteringer fordelt på 5 dage. Flest i Saipina-area den 10/9 med 6 fugle.  
 
Black-hooded Sunbeam – Aglaeactis pamela 
Denne endemiske beauty lod sig se på La Siberia’s bjergskråning den 5/9, hvor hele 2 hanner viste sig fra 
den smukkeste side. Herudover så vi 2 den 16/9 i dal ved Sorata.  

Collared Inca – Coeligena torquata 
1 set den 18/9 i montane forest inden nedkørslen til Dødens Landevej. 
  
Violet-throated Starfrontlet – Coeligena violfer 
2 fugle La Siberia og 5 fugle Cochabamba-area. 

Great Sapphirewing – Pterophanes cyanopterus 
Ialt 4 fugle: 1 16/9 dal syd for Sorata og 3 18/9 i montane forest inden nedkørslen til Dødens Landevej.  
 
Giant Hummingbird – Patagona gigas  
Hele 5 fugle sås på La Cumbre, Cochabamba, den 12/9. 
 
Amethyst-throated Sunangel – Heliangelus amethysticollis 
Set tre af dagene med 2 fugle hver dag: 11/9 La Siberia, 13/9 Cochabamba-area og 18/9 inden nedkørslen 
til Dødens Landevej.  

Buff-thighed Puffleg – Haplophaedia assimilis 
1 set Dødens Landevej 17/9.  
 
Red-tailed Comet – Sappho sparganura 
Vi havde flotte observationer af denne art, hvor hannens røde gaffel-formede hale er meget iøjenfaldende. 
Det blev til 1 La Siberia og hele 4 La Cumbre.   
 
Tyrant Metaltail – Metallura tyrianthina 
I alt 11 fugle: 4 La Siberia, 5 Cochabamba-area og 2 dal syd for Sorata. 

Long-tailed Sylph – Aglaiocercus kingii 
En flot fugl på Dødens Landevej den 17/9. Blev udvalgt til dagens fugl.  
 
Buff-throated Starthroat – Heliomaster furcifer 
Vi så flest hanner, men også 1 hun. 2 fugle 4/9 jordvej øst for Boyuibe og 2 fugle 10/9 kløft ved Saipata. 
 
White-bellied Woodstar – Chaetocercua mulsant 
Vi så en fin hun den 7/9 ved floden Los Volcanes.  

Blue-crowned Trogon – Trogon curucui 
I alt noteret 4 fugle: 4 Santa Cruz Botanical Garden den 30/8, hvor et par kom rigtigt tæt på. Herudover hørt 
3 fugle og set 1 ved Los Volcanes 7 + 8/9.  

Masked Trogon – Trogon personatus 
Det blev kun til 2 hørte ved Dødens Landevej, til trods for stor spilleglæde hos Hector.  

Amazon Kingfisher – Chlorocenryle amazona 
1 set Botanisk have, Santa Cruz, i samme sø som 1 Ringed den 30/8. Herudover 2 (par) på vej til Buena 
Vista-Villa Tunari, samt 1 den 2/9 (formentlig samme fugl som den 31/8).  
 
Ringed Kingfisher – Megaceryle torquata 
2 fugle botanisk have, Santa Cruz, den 30/8.  

Amazonian Motmot – Momotus momota 
1 fugl botanisk have Santa Cruz den 30/8 og 1 hørt den 8/9 Los Volcanes.  
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Amazonian Motmot. Foto: Erik Heberg. 

 

White-eared Puffbird – Nystalus chacuru 
To fugle (par) den 9/9 i bjergene bag Samaipata ved en nyplantet vinmark. 

Chaco Puffbird – Nystalus striatipectus 
To observationer: 1 5/9 hørt lagune nord for Camiri, og 1 10/9 set bag skolen i Tambo (ved en hestefold).  
 
Black-streaked Puffbird – Malacoptila fulvogularis  
1 set ok den 7/9, Los Volcanes. Udnævn til dagens fugl.  

Black-fronted Nunbird – Monasa nigrifrons 
Flemming fotograferede en fin Nunbird i Hotel El Puente’s dejlige ”have”. 
 
Versicolored Barbet – Eubucco versicolor 
1 hørt Carrasco NP den 1/9. 
 
Chestnut-tipped Toucanet – Aulacorhynchus derbianus 
2 set Los Volcanes den 7/9.  

Blue-banded Toucanet – Aulacorhynchus coeruleicinctis  
2 under frokosten på Forel-restauranten den 13/9 og 3 Dødens Landevej 17/9. 

Chestnut-eared Aracari – Pteroglossus castanotis 
Set i lavlandet: 5 observationer på 3 dage: 1 botanisk have Santa Cruz (med brækket næb), 3 Buena Vista-
area, og 1 kløft syd for Abapo. 
 
Hooded Mountain Toucan – Andegena cucullata 
Vi så 4 fugle i upper yungas forest syd for Cochabamba. De 2 lod sig se længe og godt. Der var ikke et øje 
tørt!  
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Hooded Mountain-Toucan. Foto: Erik Heberg. 

Toco Toucan – Ramphastos toco 
Denne store tukan sås med 11 iagttagelser fordelt på 4 dage. Flest 30/8 på aftenturen fra Buena Vista hotel, 
hvor hele 6 fugle fløj over vejen.  

White-barred Piculet – Picumnus cirratus 
Et par lod sig se på vores aftentur den 4/9 i dal 10 min. fra hotellet i Camiri.  

Ocellated Piculet – Picumnus dorbignyanus 
En enkelt fugl sås fint den 10/9, i en trægruppe lige over for gården i Tambo, hvor vi også så Chaco Puffbird.   
 
White-wedged Piculet – Picumnus albosquamatus  
2 fugle blev set Botanisk Have i Santa Cruz den 30/8. 
 
White Woodpecker – Melanerpes candicus 
Los Lomas de Arena lagde lokalitet til 2 af de hvide spætter den 3/9. 

Yellow-tufted Woodpecker – Melanerpes cruentatus   
Denne herlige spætte var almindelig i Santa Cruz- og Buena Vista-området, hvor vi alene den 30/8 så 8 
fugle. Bl.a. fandt vi en rede i en telefonpæl. Herudover så vi den to andre dage med henholdsvis 2 og 1 fugl.  

White-fronted Woodpecker – Malanerpes cactorum 
Denne spætte, der som det latinske navn antyder, elsker kaktusser. Således så vi den 10/9 i Seipina-
området hele 10 fugle. Herudover 2 den 4/9 langs jernbanen i Boyuibe.  

Bar-bellied Woodpecker – Veniliornis nigriceps    
Den 13/9, i upper yungas forest syd for Cochabamba, først så, sidenhen hørte, vi denne spætte.  

Little Woodpecker – Venilornis passerinus 
Vi lagde ud på første fugledag – 30/8 - med 2 little Woodpeckers (par) ved Buena Vista’s jordvej. 
Næste dag så vi en 3. fugl.   

Dot-fronted Woodpecker – Veniliornis frontalis  
En enkelt fugl sås den 3/9 i kløften ved saltsøen syd for Abapo.   
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Striped Woodpecker – Veniliornis lignarius 
Blot 1 bogført fugl, den 10/9, af en hun, da vi kørte tilbage til Tambo fra Saipina.  
 
Green-barred Woodpecker – Colaptes melanochloros 
5 fugle blev noteret den 10/9 ved skolen i Tambo.  
 

 
Green-barred Woodpecker, han. Foto: Erik Heberg. 

 
Andean Flicker – Colaptes rupicola 
Vi havde stor glæde af Andesguldspætten. Vi var ikke vant til at se spætter under disse forhold. Vi noterede 
helt 31 fugle. Flest den 16/9 med 20, hvor passet inden dalen mod Sorata ”væltede” i spætter. Herudover 
sås 5 den 14/9 i dalen vest for byen Confital og 4 noteredes den 15/9.   
 

 
Andean Flicker. Foto: Karen og Flemming Lang. 

 
Campo Flicker – Colaptes campestris 
Første fugledag 31/8 sås én fra bussen (Bjarne e.al.) på vej mod Buena Vista. Herudover 1 fugl den 3/9 Las 
Lomas de Arenas.  

Lineated Woodpecker – Dryocopus lineatus 
I alt 3 iagttagelser: 1 2/9 Carrasco NP samt 2 (par) 5/9 første stop i chaco-forest 1 time nord fra Camiri. 
  
Red-necked Woodpecker – Campephilus rubricollis 
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2 fugle sås de 8/9 Los Volcanes. 

Crimson-crested Woodpecker – Campephilus melanoleucos 
1 sås 31/8 ved Rio Chapara sydøst for Villa Tunari.   

Cream-backed Woodpecker – Campephilus leucopogon 
Et flot og mindeværdigt par sås den 5/9 i chaco-forest nord for Camiri. Vi både så og hørte fuglene i lang tid, 
ligesom vi havde god til at se dem i teleskopet. Det kunne kun blive til dagens fugl. 
 

 
Cream-backed Woodpecker.  

Foto: Karen og Flemming Lang. 

Common Miner – Geositta cunicularia 
I alt 4 fugle fordelt på 2 par ved henholdsvis lagunen før dal syd for Sorata den 16/9 og mose syd for La 
Cumbre den 17/9.  
 
Slender-billed Miner – Geositta tenuirostris 
Én fugl sås og hørtes i sangflugt den 16/9 i passet til dal syd for Sorata. 

Rufous-banded Miner – Gepsotta rufipennis   
2 fugle sås den 14/9 på vej fra Cochabamba til Oruro i dalen vest for byen Confital.    
 
Buff-breasted Earthcreeper – Upucerthia validirostris 
1 fugl den 14/9 i dalen vest for byen Confital. Arten er splittet fra Plain-breasted Earthcreeper.     

Bolivian Earthcreeper – Tarphonomus harteti 
To fugle blev set og hørt den 8/9 mellem Los Volcanes og Samaipata. 

Chaco Earthcreeper – Tarphonomus certhioides  
To eksemplarer sås 4/9 Boyuibe. 
 
Cream-winged Cinclodes – Cinclodes albiventris  
Almindelig på Altiplano’en. I alt 54 fugle fordelt på 5 dage. Arten har tidligere været en underart af Bar-
winged Cinclodes, så den har pt. intet dansk navn.  
 
Rufous Hornero – Furnarius rufus 
Almindelig og udbredt. Ialt 54 noteringer fordelt på 12 dage.  

Crested Hornero – Furnarius cristatus 
2 fugle sås 4/9 Boyuibe. 
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Brown-capped Tit-Spinetail – Leptasthenura fuliginiceps 
2 fugle den 12/9 Cerro Tunari. 

Tawny Tit-Spinetail - Leptasthenura yanacensis  
Den 14/9 noteredes 5 fugle i dalen vest for byen Confital. 

Plain-mantled Tit-Spinetail – Leptasthenura aegithaloides  
Den 14/9 noteredes 5 fugle i dalen vest for byen Confital. 

Black-throated Thistletail – Asthenes harterti  
Endemisk. En observation den 13/9 af 2 fugle i upper yungas forest syd for Cochabamba. 

Short-billed Canastero – Asthenes baeri 
Én notering den 4/9 Boyuibe. 

Maquis Canastero – Asthenes heteura 
1 set og hørt + 1 hørt i 3.886 moh, hvor trægrænsen slutter, på Cerro Tunari.  

Cordilleran Canastero – Asthenes modesta 
I dalen vest for Confital, på vej mod Oruro, sås 2 fugle den 14/9. 

Rusty-vented Canastero – Asthenes dorbignyi 
Den 12/9 sås 2 Cerro Tunari og den 14/9 sås yderligere 2.  

Berlepsch’s Canastero – Asthenes berlepschi 
Denne endem sås i 3 eksemplarer den 16/9 i dal syd for Sorata.  
 
Puna Canastero – Asthenes sclateri 
1 iagttagelse den 16/9 i dal syd for Sorata.  

Line-fronted Canastero – Asthenes urubambensis 
1 fugl i montane forest før nedkørslen til Dødens Landevej 18/9.. 

Chotoy Spinetail – Schoeniophylax phryganophilus 
1 fugl blev set og hørt 30/8 fra Santa Cruz til Buena Vista.    

Ochre-cheeked Spinetail – Synallaxix scutata 
Set den 3/9 med 1 fugl i kløft syd for Abapo. 

Sooty-fronted Spinetail – Synallaxix frontalis 
Morgenturen fra hotel Finca la Vispera den 9/9 gav 2 fugle i bogen.   

Azara’s Spinetail – Synallaxix azarae 
Ialt noteret 14 fugle fordelt på 4 dage. Findes i højder over 2.500 moh. 

Pale-breasted Spinetail – Synllaxis albescens 
1 fugl den 3/9 Los Lomas de Arena.   

Light-crowned Spinetail – Cranioleuca albiceps 
2 sås La Siberia den 11/9. 

Stripe-crowned Spinetail – Cranioleuca pyrrhophia 
To noteret 4/9 Boyuibe, og 3 den 9/9.  

Yellow-chinned Spinetail – Certhlaxis cinnamomeus 
1 den 31/8 Buano Vista-area, og 4 den 2/9 vådområde nord for Santa Cruz. 
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Yellow-chinned Spinetail. Foto: Erik Heberg. 

Rufous-fronted Thornbird – Phcellodomus rufifrons 
2 fugle kom i bogen den 3/9 Lomas de Arena.  
 
Little Thornbird – Phacellodomus - sibilatrix 
2 fugle sås den 4/9 Boyuibe. 

Streak-fronted Thornbird – Phacellodomus striaticeps  
Ialt 4 fugle med 2 den 9/9 Samaipata – Tomba, og 2 den 14/9 dal vest for byen Confital. 
 
Greater Thornbird – Phacellodomus ruber 
1 den 2/9 og 1 den 3/9 henholdsvis Buena Vista-Santa Cruz og Lomas de Arena.  
 
Wren-like Rushbird – Phleocryptes melanops 
Ialt 2 noteringer den 12/9 Boyuibe.   

Pearled Treerunner – Margarornis squamiger 
4 fugle den 13/9 upper yungas forest syd for Cochabamba. 

Buff-browed Foliage-gleaner – Syndactyla rufosupercilliata 
1 fugl Los Volcanos den 9/9. 
 
Bolivian Recurvebill – Simoxenops striatus 
Endemisk. Det er en værre skulker, så den kræver tid. Vi så 7 på to dage i Refugio Los Volcanes.  
 
Buff-fronted Foliage-gleaner – Philydor rufum 
En obs af 2 fugle den 7/9 Los Volcanes.   

Striped Treehunter – Thripadectes holostictus 
2 noteringer: 1 hørt den 13/9 upper yungas forest syd for Cochabamba, og 1 set 17/9 Dødens Landevej.  
 

Buff-throated Foliage-gleaner – Automolus ochrolaemus 
1 hørt den 1/9 Carrasco NP. 
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Grey-throated Leaftosser – Scleurus albigularis 
Los Volcanes den 7/9 var rammen om 2 fugle.  

Streaked Xenops – Xenops rutilans 
Fine obs af 1 fugl ved floden Los Volcanes den 7/9.  
 
Olivaceous Woodcreeper – Sittasomus griseicapillus 
3 fugle set på 2 dage i Los Volcanes. 
 
Great Rufous Woodcreeper – Xiphocolaptes major 
Vi så 1 eksemplar af denne ”kæmpe” woodcreeper den 4/9 ved den østlige jordvej fra Boyuibe. 
 
Straight-billed Woodcreeper – Dendroplex picus 
2 fugle noteredes den 30/8 Buena Vista-area.  
 
Tschudi’s Woodcreeper – Xiphorhynchus chunchotambo 
Dette navn er lige kringlet, såvel på engelsk som latin. Det danske er ej heller bedre: 
Chunchotambotrækryber! Nå, men 3 noteringer blev det til: 1 Cerrasco NP den 1/9, og 2 Los Volcanes 
henholdsvis den 7. + 8/9.  

Buff-throated Woodcreeper – Xiphorhynchus guttatus 
1 hørt den 31/8 Rio Chapara nær Villa Tunari.  
 
Narrow-billed Woodcreeper – Lepidocolaptes angustirostris 
Ialt 6 noteringer fordelt på 5 dage, så udfra øvrige woodcreeper-observationer, så må den siges at være 
talrig.  

 
Narrow-billed Woodcreeper. Foto: Erik Heberg. 

 

Red-billed Scythebill – Campylorhamphus trochilirostris 
En flot obs af denne fede fugl skete den 4/9, da vi kørte tilbage mod Boyuibe fra den østlige jordvej. Hector, 
så ”noget” der fløj over vejen, så bussen blev hurtigt stoppet.  
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Red-billed Scythebill. Foto: Karen og Flemming Lang. 

Giant Antshrike – Batara Cinerea 
Vi kæmpede så blodet sprang for denne fugl. Hector og Julian prøvede og prøvede med playback, men nej. 
Og så alligevel. På et tidspunkt hørte såvel Hector og Peter en Giant Antshrike, men det var jo nok Julian, 
der fortsat spilleriet. Da vi kom retur, og havde opgivet, så sang den pludselig samme sted fra. Og så måtte 
den lokkes til, hvilket så lykkes til fulde. 10 sekunders nydelse, og så væk igen. Den var den 10/9 i slugten 
nær Saipina.  

 
Giant Antshrike. Foto: Karen og Flemming Lang. 

Great Antshrike – Taraba major 
3 fugle blev noteret den 31/8 Buena Vista-area. Heraf blev en fin han set. 

Barred Antshrike – Thamnophilus doliatus 
Vi fik både sang og 4 fugle af denne art: 2 den 3/9 Los Lomas de Arena og 2 den 5/9 Chaco forest nord for 
Camiri.  
 
Plain-winged Antshrike – Thamnophilus schistaceus 
To fugle – et par - sås den 1/9 Carrasco NP.  
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Bolivian Slaty Antshrike – Thamnophilus sticturus 
Blot 1 fugl – en hun - den 3/9 i kløft vest for byen Confital på vej til Camiri.  
 
Variable Antshrike – Thamnophilus caerulescens 
3 fugle på 3 dage: 6/9, 9/9 og 10/9 hørt. Carrasco NP, Finca la Vispera, Saipina-area. 

Rufous-capped Antshrike – Thamnophilus ruficapillus 
Det blev til en fin obs af en syngende fugl den 9/9 Finca la Vispera.   
 

 
Rufous-capped Antshrike. Foto: Erik Heberg. 

Plain Antvireo – Dysithamnus mentalis 
En hørt den 1/9 Cerrasco NP.  

Pygmy Antwren – Myrmotherula brachyura 
2 fugle sås, heraf den 1 længe og vedholdende i trækronen af et kæmpetræ. Den var så fin, at den blev 
dagens fugl. Det var den 1/9 Carrasco NP. 
 
Stripe-backed Antwren – Myrmotherula strigilatus 
3 fugle i alt, med 2 (1 set og 1 hørt) 4/9 østlige jordvej fra Boyuibe, samt 1 5/9 i chaco forest nord for Camiri. 
Sidstnævnte sås rigtigt fint, så der var tid til at nyde den lille sorte fugl.  

Black-capped Antwren – Herpsilochmus atricapillus 
I alt to noteringer fordelt på to dage: 2 den 3/9 i kløft syd for Abopa, og 1 6/9 Los Volcanes. 

Black-bellied Antwren – Formicivora melanogaster 
2 fugle den 5/9 chaco forest, nord for Camiri.   
 
White-backed Fire-eye – Pyriglena leuconota 
1 hørt Los Volcanes den 8/9. 

Southern Chestnut-tailed Antbird – Myrmeciza hemimelaena 
Hele 7 fugle, som dog kun blev hørt: 4 den 1/9 og 3 den 2/9. Alle Carrasco NP. 
 
Black-faced Antthrush – Formicarius analis 
Flere hørte fugle: 2 den 1/9 og 2 den 2/9 – alle Cerrasco NP. 

Barred Antthrush – Chamaeza mollissima 
1 hørt den 17/9 Dødens Landevej.  
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Rufous Antpitta – Grallaria rufula 
1 set af Flemming + 1 hørt den 13/9 upper yungas syd for Cochabamba, samt 1 hørt den 18/9 Montane-
Forest ved nedkørslen til Dødens Landevej.  

Rufus-faced Antpitta – Grallaria erythrotis 
Endemisk. Det blev til hele 6 fugle hørt, fordelt på 3 dage.  

Slaty Gnateater – Conopophaga ardesiaca 
2 fugle den 8/9 Los Volcanes og 1 fugl den 13/9 upper yungas syd for Cochabamba. 

Crested Gallito – Rhinocrypta lanceolata 
Vi brugte langt tid for at spotte en ordentlig Crested Gallito den 4/9 jordvej øst for Boyuibe. Vi så 3 fugle, og 
til sidst lykkes det at se én ordentligt.   
 
Bolivian White-crowned Tapaculo – Scytalopus bolivianus 
Vi var ikke forvendt med at se Tapaculo’er, men her lykkedes det meget fint. Det er den 8/9 i Los Volcanes.  

Trilling Tapaculo – Scytalopus parvirostris 
Den karakteristiske stemme afdækkede adskillige af denne art. Men at få dem at se – nej! Det blev til 6 høre-
fugle.  
 
Diademed Tapaculo – Scytalopus schulenbergi 
Endemisk. Også her en høre-Tapaculo. Det blev til 3 af slagsen den 18/9 i upper yungas forest ved 
nedkørslen til Dødens Landevej.  
 
Puna Tapaculo – Scytalopus simonsi 
Endnu en succes-historie: en fin Puna Tapaculo lod sig se stående på en sten den 18/9 i lille dal før passet 
La Cumbre. 

Olive-crowned Crescentchest – Melanopareia macimiliani 
En blev hørt den 11/9 La Siberia.  

Rough-legged Tyrannulet – Phyllomyias burmeisteri 
1 observation den 7/9 Los Volcanes. 
 
Sclater’s Tyrannulet – Phyllomyias sclateri 
2 + 2 fugle sås Los Volcanes.    
 
Tawny-rumped Tyrannulet – Phyllomyias uropygialis  
1 fugl den 13/9 upper yungas syd for Chochabamba.   

Yellow-bellied Elaenia – Elaenia flavogaster 
4 fugle sås 3/9 Los Lomas de Arena.  

Small-billed Eleania – Elaenia parvirostris 
Blot en enkelt iagttagelse den 5/9 lagune øst for Gutierrez.    

Highland Elaenia – Elaenia obscura 
2 fugle sås 11/9 La Siberia.  
 
Sierran Elaenia – Elaenia pallatangae  
I alt 13 fugle fordelt på 3 dage. Flest 18/9 montane forest ved nedkørslen til Dødens Landevej.  
 
Southern Beardless Tyrannulet – Campostoma obsoletum 
I alt 4 noteringer fordelt på 3 dage. Set i Boyuibe og Los Volcanes.  

Suiriri Flycatcher – Suiriri suiriri 
3 fugle blev set den 4/9 Boyuibe. 
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White-throated Tyrannulet – Mecocerculus leucophys 
7 fugle fordelt på 3 dage: 4 La Siberia og 2 upper yungas syd for Cochabamba og 1 montane forest ved 
nedkørslen til Dødens Landevej. 
 
Buff-banded Tyrannulet – Mecocerculus hellmayri 
Et eksemplar den 17/9 Dødens Landevej.  

White-banded Tyrannulet – Mecocerculus stictopterua 
2 den 13/9 Upper yungas syd for Cochabamba og 1 montane forest ved nedkørslen til Dødens Landevej. 
 
Yellow-billed Tit-Tyrant – Anairetes flavirostris 
2 fugle den 12/9 Cerro Tunari. 
 
Tufted Tit-Tyrant – Anairetes parulus 
4 fugle den 12/9 Cerro Tunari.   

White-bellied Tyrannulet – Serpophaga munda 
Den 4/9 1 fugl ved jordvej øst for Boyuibe, og den 9/9 2 eksemplarer i bjergene bag Samaipata.  

Mouse-colered Tyrannulet – Phaemyias murina 
1 notering den 9/9 hotel Finca la Vispera.  

Tawny-crowned Pygmy Tyrant – Euscarthmus meloryphus 
2 fugle henholdsvis 3/9 og 4/9: Los Lomas de Arena og Boyuibe.  
 
Greater Wagtail-Tyrant – Stigmatura budytoides 
4 den 4/9 Boyuibe og 1 den 9/9 Samaipata-Tomba.  

Bolivian Tyrannulet – Zimmerius bolivianus 
2 stk. 13/9 upper yungas syd for Cochabamba ved Forel-restaurant og 1 den 17/9 Dødens Landevej.  

Ochre-bellied Flycatcher – Mionectes oleagineus 
2 fugle Los Volcanes den 7/9.  

Sepia-capped Flycatcher – Leptopogon amaurocephalus 
4 fugle: 2 den 1/9 Cerrasco NP og 2 den 7/9 Los Volcanes.  
 
Southern Scrub Flycatcher – Sublegatus modestus 
Kun 1 notering den 4/9 Boyuibe.  

Many-colored Rush Tyrant – Tachuris rubrigastra 
Hele 10 fugle af Vibeke’s yndlingsfugl sås Alalay Lagoon den 12/9. Hertil 1 enkelt fugl den 15/9 Lake 
Titicaca. 
 
Pearly-vented Tody-Tyrant – Hemitriccus margaritaceiventer 
1 fugl Las Lomas de Arena, 1 fugl dal nær Camiri og 1 fugl chaco-forest nord for Camiri. 
  
Orchre-faced Tody-Flycatcher – Poecilotriccus plumbeiceps 
To fugle sås 17/9, Dødens Landevej. 

Yellow-olive Flatbill – Tolmomyias sulphurescens 
To fugle sås 5/9 chaco forest nord for Camiri. Endvidere 1 fugl den 13/9 7 upper yungas syd for 
Cochabamba. 

Grey-crowned Flatbill – Tolmomyias poliocephalus  
En fin iagttagelse af 1 fugl den 1/9 Cerrasco NP.  
 
Cinnamon Flycatcher – Pyrrhomyias chinnamomeus 
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Denne smukke art sås med 2 fugle i Upper yungas syd for Cochabamba, 2 fugle 17/9 Dødens Landevej og 1 
fugl området nær nedkørslen til Dødens Landevej. 
 

 
Cinnamon Flycatcher. Foto: Karen og Flemming Lang. 

Cliff Flycatcher – Hirundinea ferruginea 
Ialt 8 iagttagelser, med 3 ved kløft syd for Abapo, 2 Samaipata-Tambo og 3 slugt nær Saipina.  

Black Phoebe – Sayornis nigricans 
Ialt 7 iagttagelse – alle nær floder.  

Smoke-colored Pewee – Contopus fumigatus 
1 i trætop Dødens Landevej 17/9.  
 
Vermillion Flycatcher – Pyrocephalus ribinus 
Relativt almindelig i lavlandet med 14 fugle fordelt på 5 dage. Vi så også flere farvestrålende hanner – 
mums.  
 
Andean Negrito – Lessonia oreas 
Kun set ved breden af Lago Uru Uru med 5 fugle fordelt på 2 dage. 

Cinereous Tyrant – Knipolegus striaticeps   
En obs af 2 fugle med de røde øjne den 4/9 Boyuibe. 

White-winged Black Tyrant – Knipolegus aterrimus 
Bjergfugl med 10 eksemplarer fordelt på 4 dage. Flest 16/9 med 4 fugle. Både hanner og hunner sås.  

Little Ground Tyrant – Muscisaxicola Fluviatilis 
Sås kun den 31/8 med 2 fugle Rio Chapara sydøst for Villa Tunari.  

Spot-billed Ground Tyrant – Muscisaxicola macullirostris    
2 iagtagelser i Cochabamba-area: 2 Cerro Tunari og 3 dal vest for byen Confital.  

Taczanowski’s Ground Tyrant – Muscisaxicola griseus  
En observation den 17/9 mose syd for La Cumbre.  
 
Puna Ground Tyrant – Muscisaxicola juninensis 
Som ovenstående art kun en observation den 17/9 mose syd for La Cumbre.  
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Cinereous Ground Tyrant – Muscisaxicola cinereus 
6 fugle sås 14/9 dal vest for byen Confital på vej til Oruro.   
 
White-fronted Ground Tyrant – Muscisaxicola albifrons 
3 fugle set i Ground Tyrant-land, den 17/9 mose syd for La Cumbre. 
 
Ochre-naped Ground Tyrant – Muscisaxicola flavinucha 
Og vi fortsætter med listen over Ground Tyrants fra mosen syd for La Cumre den 17/9. Denne gang med 5 
fugle af denne art.  

Rufous-naped Ground Tyrant – Muscisaxicola rufivertex 
1 blev noteret den 14/9 i dal vest for byen Confital på vej til Oruro.  
 
White-browed Ground Tyrant – Muscisaxicola albilora  
1 den 17/9 mose syd for La Cumbre. 

Black-billed Shrike-Tyrant – Agriornis montanus 
Set på 4 forskellige lokaliteter Cochabamba- og La Paz Area med i alt 5 fugle. 

Grey-bellied Shrike-Tytant – Agriornis micropterus 
1 blev noteret den 14/9 i dal vest for byen Confital på vej til Oruro.  

White Monjita – Xolmis irupero 
Vi så 2 fugle fra bussen på vej mod Camiri den 3/9. Da vi var sent på den, og kunne påregne flere obs af 
denne art, så stoppede vi ikke. Det blev desværre ikke til flere bortset fra, at Jørgen så 1 fugl under en bush-
walk på vej til Crested Galito-lokaliteten den 4/9. 
 
Rufous-bellied Bush Tyrant – Myiotheretes fuscorufus 
1 set den 18/9 område nær nedkørslen til Dødens Landevej.  
 

 
Rufous-bellied Bush Tyrant. Foto: Bjarne Streyffert. 

Slaty-backed Chat-Tyrant – Ochthoeca nigrita 
1 fugl efterbestemt via foto fra Karen og Flemming den 18/9, Dødens Landevej.  

Rufous-breasted Chat Tyrant – Ochthoeca rufipectoralis 
7 fugle fordelt på 3 dage. Flest 13/9 med 4 upper yungas syd for Cochabamba. De 3 øvrige sås ved Dødens 
Landevej.  
 
Brown-backed Chat-Tyrant – Ochthoeca fumicolor 
2 fugle set den 18/9 i humid puna i lille dal tæt på passet La Cumbre. 
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D’Orbigny’s Chat-Tyrant – Ochthoeca oenanthoides 
2 fugle ses den 14/9 i dal vest for byen Confital på vej til Oruro. 

White-browed Chat-Tyrant – Ochthoeca leucophrys  
Obs den 12/9 af 2 fugle Cerro Tunari.  
 
Cattle Tyrant – Machetornis rixosa 
Sås næsten dagligt i lavlandet. I alt 11 fugle fordelt på 5 dage. 
 
Rusty-margined Flycatcher – Myizetetes cayanensis 
Denne art så vi med 4 fugle den 31/8 Rio Chapara sydøst for Villa Tunari.  

Social Flycatcher – Myizetetes similis 
2 fugle Botanical Garden Santa Cruz og 3 fugle Buena Vista hotel.  

Great Kiskadee – Pitagus sulphuratus 
I alt 13 noteringer fordelt på 7 dage, primært i lavlandet.  

Golden-crowned Flycatcher – Myiodynastes chrysocephalus 
3 fugle den 1/9 Carrasco NP. 

Streaked Flycatcher – Myiodynastes maculatus  
7 noteringer fordelt på 4 dage – alle i lavlandet. 

Boat-billed Flycatcher – Megarynchus pitangua 
2 fugle Santa Cruz Botanical Garden den 30/8 og 1 den 31/8. 
 

 
Boat-billed Flycatcher. Foto: Erik Heberg.  

 
Crowned Slaty Flycatcher – Griseotyrannus aurantioatrocristatus 
Denne art med det lange latinske navn sås med 2 fugle den 10/9 Saipina-area.  
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Crowned Slaty Flycatcher. Foto: Bjarne Streyffert. 

Tropical Kingbird – Tyrannus melancholicus 
Som altid meget almindelig i lavlandet. 210 noteringer fordelt på 10 dage.  

Fork-tailed Flycatcher – Tyrannus savana 
Denne fluesnapper med den extremt lange gaffelformede hale, sås med 15 fugle i Santa Cruz- og Buena 
Vista-area.   
 

 
Fork-tailed Flycatcher. Foto: Erik Heberg. 

Rufous Casiornis – Casiornis rufus 
4 fugle sås den 5/9 chaco-forest nord for Camiri. 
 
Dusty-capped Flycatcher – Myiarchus tuberculifer 
1 fugl sås den 8/9 Los Volcanes.  

Short-crested Flycatcher – Myiarchus ferox 
En observation af 2 fugle den 31/8 Rio Chapara nær Camiri.  
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Pale-edged Flycatcher – Myiarchus cephalotes 
Den 6/9 sås 2 fugle i passet inden nedkørslen til Refugio Los Volcanes.   

Brown-crested Flycatcher – Myiarchus tyrannulus 
2 fugle i chaco-forest nord for Camiri. 

Red-crested Cotinga – Ampelion rubrocristatus 
Den første obs var i regnvejret La Siberia den 11/9. Samme dag sås 2 mere. Herudover 2 fugle endnu 
flottere den 12/9 Cerro Tunari.  

White-tipped Plantcutter – Phytotoma rutila  
2 fugle sås den 9/9 på vej til Tambo i 2000 moh nær Mataral. Herudover 4 den 10/9, og 5 den 12/9.  

Band-tailed Fruiteater – Pipreola intermedia 
2 (par) den 13/9 upper yungas syd for Cochabamba.  

Barred Fruiteater – Pipreola arcuata 
2 (par) den 13/9 upper yungas syd for Cochabamba, samt 2 (par) montane forest nær nedkørslen til Dødens 
Landevej. Smukke fugle! 

Andean Cock-of-the-rock – Rupicola peruvianus 
En af turens target-arter, som desværre floppede, bortset fra at Julian, Bjarne og Jesper så en hun fra 
bussen, Carrasco NP den 2/9. Herudover så vores guider 2 hanner – Øv. Vi havde ellers forsøgt at få arten 
dagen før, men der var simpelthen for mange fugle på vejen, og inden vi nåede til den bedste lokalitet, så 
var klokken mange. Den 2/9 startede vi fra morgenstunden ved Cock-of-the-Rock lokaliteten, desværre uden 
held. Men der skal jo også være noget til en anden gang.  

Bare-necked Fruitcrow – Gymnoderus foetidus 
Fortroppen så en han sidde i toppen af et træ i skopet, men den fløj desværre ret hurtigt. Vi var på vej til Rio 
Chapara nær Camiri den 31/8. 

Amazonian Umbrellabird – Cephalopterus ornatur  
Denne spøjse fugl så vi hele 3 af. Først en hun den 1/9 og dagen efter den 2/9 så vi hele 3 fugle: 2 hunner 
og en han med den lange wattle. 
 

 
Amazonian Umbrellabird, hun. Foto: Karen og Flemming Lang. 
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Yungas Manakin – Chiroxiphia boliviana 
4 fugle blev set/hørt den 7/9 Los Volcanes. 

Masked Tityra – Tityra semifasciata  
3 fugle (1 han og 2 hunner) sås 30/8 Buena Vista-area og 2 fugle (par) den 7/9 Los Volcanes. 
 

 
Masked Tityra. Foto: Bjarne Streyffert. 

 
 
 
Barred Becard – Pachyramphus versicolor 
1 han sås den 17/9 Dødens landevej. Nice bird.  
 

 
Barred Becard, han. Foto: Bjarne Streyffert. 

 
Rufous-browed Peppershrike – Cyclarhis gujaensis 
En iagttagelse den 3/9 og en den 12/9 morgenmadsstedet Cerro Tunari. 
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Red-eyed Vireo – Vireo olivaceus  
1 fugl (set og hørt) den 3/9 Carrasco NP. 

Purplish Jay – Cyanocorax cyanomelas 
Talrig i lavlandet og fåtallig i bjergene. I alt 135 noteringer.  
 

 
Plush-crested Jay. Foto: Erik Heberg. 

 
Plush-crested Jay – Cyanocorax chrysops 
Denne smukke skade var talrig i Los Volcanes. 1 enkelt fugl sås 4/9 Camiri-Boyibe. I alt noteredes 76 fugle.  
 
White-winged Swallow – Tachycineta albiventer 
Blot 2 fugle den 31/8 Rio Chapara nær Camiri.  

Southern Martin – Progne elegans 
Ialt 5 noteringer Los Volcanes. 
 

Brown-chested Martin – Progne tapera 
Blot 1 fugl den 5/9 lagune nær Gutierrez nord for Camiri.  

Blue-and-white Swallow – Notiochelidon cyanoleuca 
Meget almindelig i bjergene med 210 noteringer.  

Brown-bellied Swallow – Notiochelidon murina  
En enkelt fugl lod sig se den 18/9 i lille dal nær La Cumbre. Den fløj helt lavt over en mindre vandløb, så den 
var ikke helt nem at få øje på.  
 
Andean Swallow – Haplochelidon andecola 
Hele 100 fugle sås den 16/9 i dal syd for Sorata. Herudover 28 noteringer fordelt på 5 dage. 
 
White-banded Swallow – Atticora fasciata 
1 enkelt iagttagelse den 31/8 over Rio Chapara. Blev set på lang afstand, men i skopet kunne artstypiske 
kendetegn ses.  
 
Southern Rough-winged Swallow – Stelgidopteryx ruficollis 
I alt 10 iagttagelser, alle i lavlandet bortset fra 2 den 10/9.  
 
Tawny-headed Swallow – Alopochelidon fucata 
5 fugle sås i sø den 10/9 på vej fra Saipina til Tambo. 

Thrush-like Wren – Campylorhynchus turdinus 
16 fugle på to dage: Santa Cruz- og Buena Vista-området 
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Fulvous Wren – Cinnycerthia fulva 
3 fugle den 13/9 upper yungas syd for Cochabamba. 

Moustached Wren – Pheugopedius genibarbis 
5 noteringer Los Volcanes, heraf 1 set. Endvidere 1 hørt i Carrosco NP. 

Fawn-breasted Wren – Cantorchilus guarayanus 
1 den 3/9 Carrosco NP. 

House Wren – Troglodytes aedon 
Set i adskillige biotoper og højder. I alt 19 noteringer fordelt på 12 dage. 

Grey-breasted Wood Wren – Henicorhini leucophys 
3 fugle den 13/9 upper yungas syd for Cochabamba, og 10 fugle 17/9 Dødens landevej.  
 
Southern Nightingale-Wren – Microcerculus marginatus 
1 set og 1 hørt den 1/9 Cerrasco NP.  

Masked Gnatcatcher – Polioptila dumicola 
I alt 13 observationer fordelt på 4 dage: Camiri- og Saipina-area.  

Chalk-browed Mockingbird – Mimus saturninus 
Kun 1 iagttagelse den 3/9 Las Lomas de Arena.  
 
White-banded Mockingbird – Mimus triurus 
1 fugl den 3/9 Las Lomas de Arena, og 1 den 4/9 jordvej øst for Boyuibe.   

Brown-backed Mocingbird – Mimus dorsalis 
2 den 12/9 under morgenmaden på vej op ad Cerro Tunari.   

Andean Solitaire – Myadestes ralloides 
4 noteringer: 3 hørt og 1 set fint den 17/9 Dødens Landevej.   

White-eared Solitaire – Entomodested leucotis 
2 fugle den 17/9 Dødens Landevej. 1 blev set af Jakob, og hørt af os andre. Den anden blev kun hørt.   
 
Great Thrush – Turdus fuscater 
I alt 45 noteringer – alle i La Paz-området.   

Chinguanco Thrush – Turdus chiguanco 
I alt 90 noteringer fordelt på 9 dage, flest i Cochabamba-area. 

Glossy-black Thrush – Turdus serranus 
Det blev til 7 fugle fordelt på 3 dage. De 5 i Cochabamba-area og 2 i La Paz-area.  
 
Rufous-bellied Thrush – Turdus rufiventris 
11 notering fordelt på 4 dage – alle i Los Volcanes.  

Creamy-bellied Thrush – Turdus amaurochalinus 
4 fugle i lavlandet, og 6 Cochabamba-area. 
 
Black-bellied Thrush – Turdus ignobilis 
7 fugle den 31/8 Rio Chapara sydøst for Villa Tunari. 

White-necked Thrush – turdus albicollis  
4 noteringer Los Volcanes.   

White-capped Dipper – Cinclus leucocophalus 
En fugl sås Carrasco NP den 2/9. 
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House Sparrow – Passer domesticus 
127 fugle set i byerne. 

Yellowish Pipit – Anthus letescens 
3 fugle set/hørt synge den 31/8 Buena Vista-area. 

Hellmay’s Pipit – Anthus hellmayri 
2 fugle i dal (efter passet) syd for Sorata den 16/9. 
 
Purple-throated Euphonia – Euphonia chlorotica 
2 fugle set Buena Vista Hotel 30/8 og 2 fugle set i dal nær Camiri 4/9 + 2 fugle Los Volcanes (8/9 og 9/9). 

Thick-billed Euphonia – Euphonia laniirostris 
4 fugle på 2 dage Los Volcanes. 
 
White-lored Euphonia – Euphonia chrysopasta 
Vi så 2 fugle den 1/9 Carrasco NP.  
 
Bronze-green Euphonia – Euphonia mesochrysa 
1 hørt den 8/9 Los Volcanes.  
 
Orange-bellied Euphonia – Euphonia xanthogaster  
Flemming fik den 8/9 foto af 1 fugl i hotelhaven Finca la Vispera, Samaipata.  

Blue-naped Chlorophonia – Chlorophonia cyanea 
I alt 4 fugle på 2 dage i Los Volcanes. 
 
Hoodet Sisken – Carduelis magellanica 
De første fugle sås den 4/9 ved floden bag hotel Las Tinajitas, Camiri. Herudover 120 noteringer, primært i 
Los Volcanes.  
 
Black Sisken – Carduelis atrata 
I alt 60 noteringer, alle over 3000 moh. En smuk fugl, der med den sorte grundfarve får dens gule vinge- og 
halefelter, er meget kontrastrig.  
 
Tropical Parula – Setophaga pitiayumi 
Udbredt med 14 noteringer fordelt på 7 dage alle i lavlandet og Los Volcanes.  

Citrine Warbler – Myiothlypis luteovridis 
Racen euophrys ses i Peru og Bolivia. 4 fugle den 13/9 upper yungas syd for Cochabamba og 2 fugle ved 
nedkørslen til Dødens Landevej 18/9.  
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Citrine Warbler. Foto: Bjarne Streyffert. 

 
Pale-legged Warbler – Myiothlypis signata 
2 fugle sås den 11/9 på gåturen i La Siberia.  
 
Buff-rumped Warbler – Myiothlypis fulvicauda 
2 fugle sås den 7/9 Los Volcanes.  

 
Riverbank Warbler – Myiothlypis rivularis 
2 fugle Carrasco NP, heraf 1 hørt og 1 set og hørt. Sidstnævnte sang udfor grotten med flagermus.  

Two-banded Warbler – Myiothlypis bivittata 
14 fugle sås på 5 dage – alle i lavlandet og Los Volcanes.  
 
Three-striped Warbler – Basileuterus trisriatus 
2 fugle set 17/9 Dødens Landevej.  
 
Slate-throated Whitestart – Myioborus miniatus 
2 fugle 1/9 Carrasco NP og 4 fugle 7/9 Los Volcanes.  

 
Brown-capped Whitestart – Myioborus brunnicpes 
2 set 9/9 i bjergene bag Samaipata samt 2 fugle 11/9.  

Speckled Whitestart – Myioborus melanocephalus 
10 fugle sås den 10/9 upper yungas syd for Cochabamba og 1 Dødens landevej den 17/9. 
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Specklet Whitestart. Foto: Bjarne Streyffert. 

 
Crested Oropendola – Psarocolius decumanus 
Meget udbredt og almindelig i lavlandet og Los Volcanes. I alt 180 noteringer.  
 
Dusky-green Oropendola – Psarocolius atrovirens 
Mere lokal end ovenstående art. I alt 65 iagttagelser i Carrasco NP, Los Volcanes, upper yungas 
Cochabamba og Dødens Landevej.  

 
Russet-backed Oropendola – Psarocolius angustifrons 
I alt 75 fugle i Buena Vista area og Carrasco NP.  

Olive Oropendola – Psarocolius bifasciatus 
Den sjældneste af Oropendola’erne. 4 Rio Chapara 31/8 og 3 Carrasco NP 1/9. 
 
Yellow-rumped Cacique – Caacicus cela 
1 + 5 fugle Buena Vista-området og 2+10 fugle Carrasco NP. I alt 18 fugle. 
 
Southern Mountain Cacique – Cacicus chrysonotus 
1 fugl 17/9 Dødens Landevej – set fra bussen.  

 
Solitary Cacique – Cacicus solitarius 
Én iagttagelse den 31/8 på morgenturen Buena Vista.  

Orange-backed Troupial – Icterus croconotus 
1 fugl 30/8 Santa Cruz Botanical Garden og 2 fugle den 31/8 på morgenturen Buena Vista. 
 
Variable Oriole – Icterus pyrrhopterus 
Split fra Epaluet Oriole Icterus cayanensis, så den har ikke fået et dansk navn endnu. Vi så 5 fugle på 
morgenturen Buena Vista-området den 31/8. Herudover 2 den 5/9.  
 
Velvet-fronted Grackle – Lampropsar tanagrinus 
I alt 35 noteringer: En flok på 25 sås Buena Vista-området den 31/8. Herudover 10 fugle den 5/9.  

 
Chopi Blackbird – Gnorimopsar chopi 
I alt 234 fugle fordelt på 5 dage. Flest den 30/8 med 150.  
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Unicolored Blackbird – Agelasticus cyanopus 
25 fugle sås den 2/9 i vådområde nord for Santa Cruz. 
 
Yellow-winged Blackbird – Agelasticus thilius 
I alt 48 iagttagelser: 10 den 12/9 Alalay Lagoon, 8 Lago Uru Uru og 30 Titicaca Søen.   
 
Bolivian Blackbird – Agelaioides creopsar 
I alt 29 noteringer: 6 Samaipata-området den 10/9, 3 12/9 Cerro Tunari ca. 3600 moh og 20 den 14/9 
Cochabamba-Oruro. Endemisk i Bolivia.   

 
Baywing – Agelaioides badius 
I alt 180 fugle fordelt på 6 dage. Sås i småflokke på op til ca. 15 fugle.  

Giant Cowbird – Molothrus oryzivorus 
Ialt 10 fugle: 8 Buena Vista- og Villa Tunari-area samt 2 fugle Los Volcanes. 
 
Shiny Cowbird – Molothrus bonariensis 
Udbredt og set over 11 dage med 62 noteringer.  
 
Red-breasted Blackbird – Sturnella militaris 
I alt 40 fugle set i vådområde nord for Santa Cruz den 2/9.  

 
White-browed Blackbird – Sturnella superciliaris 
2 fugle ses på samme lokalitet som Red-breasted Blackbird.  
 

 
White-browed Blackbird. Foto: Erik Heberg. 

Bananaquit – Coereba flaveola 
Blot 3 iagttagelser på 3 forskellige dage. 
 
Rufous-collared Sparrow – Zonotrichia capensis 
Talrig, specielt i højlandet. I alt 444 noteringer.  
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Grassland Sparrow – Ammodramus humeralis 
1 fugl set og hørt synge Las Lomas de Arena den 2/9. 

 
Saffron-billed Sparrow – Arremon flavirostris 
I alt 5 iagttagelser: 3 den 4/9 aftentur i dal nær Camiri, 2 den 8/9 hotelhaven Finca la Vispera, Samaipata, 
som sås så godt, at de blev udnævnt til dagens fugl. Endvidere 1 den 10/9.  

Bolivian Brush Finch – Atlapetes rufinucha 
Endemisk. I alt 11 iagttagelser, fordelt på 4 dage, af denne flotte finke. Set i Cochabamba- og La Paz-area. 
 

 
Bolivian Brush-Finch. Foto: Bjarne Streyffert. 

 
Fulvous-headed Brush Finch – Atlapetes fulviceps 
Vi så 5 fugle den 12/9 Cerro Tunari.   
 
Red-crested Cardinal – Paroaria coronata 
5 eksemplarer den 30/8 Santa Cruz Botanical Garden, samt 14 Camiri-area på 2 dage.  

 
Red-capped Cardinal – Paroaria gularis 
En iagttagelse den 3/9 Las Lomas de Arena.  

Common Bush Tanager – Chlorospingus ophthalmicus 
2 La Siberia den 3/9 + 4 upper yungas syd for Cochabamba + 6 Dødens landevej.  
 
Magpie Tanager – Cissopis leverianus 
1 fra bussen 31/8 lige syd for Villa Tunari. Endvidere 1 den 2/9 Cerrasco NP. 
 
Carmiol’s Tanager – Chlorothraupis carmioli 
4 Carrasco NP den 1/9.   

 
Orange-browed Hemispingus – Hemispingus calophrys 
Set i upper yungas syd for Cochabamba den 13/9. Vi noterede 4 fugle.  

Superciliaried Hemispingus – Hemispingus supercilliaris 
6 fugle set i upper yungas syd for Cochabamba den 13/9. 
 
Three-striped Hemispingus – Hemispingus trifasciatus 
Ved området ovenfor nedkørslen til Dødens landevej sås 5 fugle den 18/9.  
 
Orange-headed Tanager – Thlypopsis sordida 
En enkelt iagttagelse den 4/9 i dal nær Camiri.  
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Rust-and-yellow Tanager – Thlypopsis ruficeps 
2 fugle ses i upper yungas forest syd for Cochabamba den 13/9.  

 
Black-goggled Tanager – Trichothraupis melanops 
Et par sås den 7/9 Los Volcanos.  

White-shouldered Tanager – Tachyphonus luctuosus 
2 fugle sås den 1/9 Carrasco NP. 
 
Silver-beaked Tanager – Ramphocelus carbo 
I alt 31 noteringer fordelt på 5 dage – alle i lavlandet.  
 
Blue-grey Tanager – Thraupis episcopus 
2 + 2 fugle henholdsvis 31/8 Chapara-floden nær Camiri, og 2 fugle Dødens landevej 17/9.  

 
Sayaco Tanager – Thraupis sayaca 
Udbredt og den almindeligste tanager med 79 noteringer.  

Palm Tanager – Thraupis palmarum 
18 fugle fordelt på 4 dage. Flest den 31/8 med 10.  
 
Blue-capped Tanager – Thraupis cyanocephala 
I alt 14 fugle. Flest Dødens landevej den 17/9 med 10 fugle. Herudover 2 La Siberia og 2 upper yungas nær 
Cochobamba.  
 
Blue-and-yellow Tanager – Thraupis bonariensis 
I alt 40 noteringer. Flest 10/9 med 15 fugle Saipina-area.  

Hooded Mountain-Tanager – Buthraupis montana 
Vi så hele 16 af denne smukke fugl: 6 upper yungas nær Cochabamba og 10 i området ovenfor Dødens 
landevej.  
 
Scarlet-bellied Mountain-Tanager – Anisognathus igniventris 
Endnu en af de smukke tangarer, som ses på de samme lokaliteter som ovenstående art. I alt 24 fugle kom i 
bogen.  
 

 
Scarlet-bellied Mountain-Tanager. Foto: Bjarne Streyffert. 
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Blue-winged Mountain Tanager – Anisognathus somtuosus 
Denne bjergtangar er også i “de smukkes klub”. Vi så 4 den 11/9 La Sibiria.   

Grass-green Tanager – Chloroma riefferii 
Den var godtnok lidt langt væk, men den flotte grønne farve kunne tydeligt ses i skopet. Vi er i upper yungas 
syd for Cochabamba den 13/9. 
 
Chestnut-bellied Mountain-Tanager – Delothraupis castaneoventris 
En fugl den 11/9 og 2 fugle upper yungas syd for Cochabamba den 13/9.  
 
Golden-collared Tanager – Iridosomis jelskii 
1 skulkende fugl i en busk på ved vejen, lod sig falde down-hill, hvorved det kun var Jakob, det nåede at få 
den set.  

Yellow-bellied Tanager – Tangara xanthogastra 
2 fugle sås 1/0 Carrasco NP.  
 
Spotted Tanager – Tangara punctata 
Det blev til 1 fugl den 1/9 Carrasco NP. 
 
Bay-headed Tanager – Tangara gyrola 
2 fugle sås i Carrasco NP den 1/9. 

Blue-browed Tanager – Tangara cyanotis 
2 fugle den 7/9 Los Volcanes. 
 
Blue-necked Tanager – Tangara cyanicollis 
3 noteringer Carrasco NP den 1/9.  
 
Blue-and-black Tanager – Tangara vassorii 
4 fugle sås på Dødens landevej den 17/9. 

Straw-backed Tanager – Tangara argyrofenges 
2 fugle hørtes den 7/9 Los Volcanes. 
 
Black-faced Dacnis – Dacnis lineata 
Et par sås i Carrasco NP den 1/9.  
 
Blue Dacnis – Dacnis cayana 
I alt 8 noteringer i lavlandet den 3/8-1/9. Herudover 1 7/9 Los Volcanes. 
  
Purple Honeycreeper – Cyanerpes caeruleus 
1 par sås i Carrasco NP den 1/9. 
 
Guira Tanager – Hemithraupis guira 
Blot 1 fugl den 6/9, som blev set i passet før Los Volcanes, før vi blev afhentet af lokale jeeps. 
 
Chestnut-vented Conebill – Coirostrum speciosum 
2 fugle blev bogført den 6/9, som blev set i passet før Los Volcanes. 
 
Cinereous Conebill – Conirostrum cinereum 
I alt 6 fugle: 2 Cerro Tunari den 12/9, 3 i dal syd for Sorata, og 1 i området ovenfor nedkørslen til Dødens 
landevej. 
 
White-browed Conebill – Conirostrum ferrugineiventre 
1 fugl sås i lille dal med humid puna nord for La Cumbre den 18/9. 
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White-browed Conebill. Foto: Erik Heberg. 

 
Blue-blacked Conebill – Conirostrum sitticolor 
6 fugle sås den 13/9 i upper yungas syd for Cochabamba, og 3 fugle den 18/9 i området ovenfor nedkørslen 
til Dødens landevej.  
 
Rusty Flowerpiercer – Diglossa sittoides 
1 fugl set på to dage i hotelhaven Hotel Aranjous, Cochabamba. 
 
Mustached Flowerpiercer – Diglossa mystacalis 
1 fugl i montane forest ved nedkørslen til Dødens Landevej. 
 
Black-throated Flowerpiercer – Diglossa brunnelvintris 
6 fugle den 16/9 i dal syd for Sorata, og 1 fugl den 18/9.  
 
Grey-bellied Flowerpiercer – Diglossa carbonaria 
Endemisk. I alt 2 fugle den 11/9 La Siberia og 6 fugle den 12/9 Cerro Tunari. 
 
Masked Flowerpiercer – Diglossa cyanea 
I alt 5 fugle med 3 i Cochabamba-area og 2 nær Dødens landevej. 
  
Many-colored Chaco Finch – Saltatricula multicolor 
En iagttagelse af 2 fugle den 4/9, Boyuibe. 
 
Red Pileated Finch – Coryphospingus cucullatus.  
Ialt 30 fordelt på 3 dage: Boyuibe-area, Camiri-Santa Cruz og Samaipata-Tambo. 
 
Black-hooded Sierra Finch – Phryglius atriceps 
20 fugle på Cerro Tunari den 12/9 samt 10 fugle i dal vest for byen Confital den 14/9. 
 
Peruvian Sierra Finch – Phrygilus punensis 
I alt 26 noteringer fordelt på 4 dage.  
 
Plumbeous Sierra Finch – Phrygilus unicolor 
Den 17/9 sås 6 fugle i pas syd for byen Sorata. 
 
Ash-breasted Sierra Finch – Phrygilus plebejus 
I alt 41 noteringer fordelt på 4 dage, primært i La Paz-area. 
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Band-tailed Sierra Finch – Phrygilus alaudinus 
I alt 7 fugle fordelt på 4 dage, primært i La Paz-area. 
 
Grey-crested Finch – Lophospingus griseocristatus 
I alt 85 noteringer fordelt på 3 dage primært i Samaipata-area. 
 
White-winged Diuca Finch – Diuca speculifera 
6 fugle 17/9 La Cumbre.  
 
Bolivian Warbling Finch – Poospiza boliviana 
To fugle af denne lokale endem: 1 9/9 i pas nær Tomba og 1 fugl den 11/9.  
 
Rufous-sided Warbling Finch – Poospiza hypocondria 
1 fugl den 9/9 i byen Totora på vej mod Cochabmaba, og 2 den 12/9 Cerro Tunari.   
 
Rusty-browed Warbling Finch – Poospiza erythrophys 
6 fugle den 11/9 La Siberia. 
 
Black-and-rufous Warbling Finch – Poospiza nigrorufa 
2 fugle den 11/9 Samaipata-Tomba.  
 
Ringed Warbling Finch – Poospiza torquata 
I alt 7 fugle: 1 fugl 9/9 ved stop før Tambo. 4 10/9 Tambo-Saipina, 2 fugle 11/9 Saipina. 
 

 
Ringed Warbling-Finch. Foto: Erik Heberg. 

  
Black-capped Warbler Finch – Poospiza melanoleuca 
I alt 26 fugle. Flest Boyuibe og Tambo-/Saipina-area.  
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Cochabamba Mountain Finch – Compsospiza garleppi 
Endemisk og stærkt truet. 6 fugle sås på Cerro Tunari, 3340 moh, den 12/9. 
 

 
Cochabamba Mountain-Finch. Foto: Erik Heberg. 

 
Puna Yellow Finch – Sicalis lutea 
3 fugle sås 14/9 i dal vest for byen Confital.  
 
Bright-rumped Yellow Finch – Sicalis uropigyalis 
2 fugle sås 14/9 i dal vest for byen Confital. 
 
Greenish Yellow Finch – Sicalis olivascens 
30 fugle den 12/9 Cerro Tunari, og 30 fugle 14/9 i dal vest for byen Confital. 
 
Saffron Finch – Sicalis flaveola 
I alt 66 noteringer fordelt på 9 dage. Flest – 40 – i Cochabamba-area (11.-12/9). 
 
Wedge-tailed Grass Finch – Emberizoides herbicola 
1 fugl, såvel set som hørt synge, Lomas de Arena den 3/9. 
 
Pampa Finch – Embernagra platensis 
I alt 6 fugle: Cerro Tunari og Cochabamba-area.  
 
Rusty-collared Seedeater – Sporophila collaris   
2 fugle – et par - den 2/9 vådområde nord for Santa Cruz. 
 
White-bellied Seedeater – Sporophila leucoptera 
1 fugl – en han - den 3/9 Lomas de Arena. 
 
Band-tailed Seedeater – Catamenia analis 
I alt 23 noteringer. Flest Hotel Titicaca den 16/9.  
 
Plain-collared Seedeater – Catamenia inornata.  
1 fugl den 12/9 Cerro Tunari. 
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Dull-colored Grassquit – Tiaris obscurus 
1 fugl den 10/9 Saipina-area. 
 
Red Tanager – Piranga flava 
I alt 5 fugle (3, heraf en han, den 9/9, og 2 hunner den 10/9). Saipina-area og Fincha la Vispera.    
 
White-winged Tanager – Piranga leucoptera 
2 – et par – den 6/9 Los Volcanes. 
 
Red-crowned Ant Tanager – Habia rubica 
3 fugle 1/9 Carrasco NP og 2 fugle 13/9 Los Volcanes. 
 
Plushcap – Catamblyrhynchus diadema 
De heldige, så lige en han, som deltog i et birdwave, suse hurtigt forbi, og lande i nogle træer. Det gulige 
forhoved lyste klart op. Vi er i upper yungas Forest syd for Cochabamba. 
 
Black-backed Grosbeak – Pheuticus aureoventris 
I alt 17 fugle fordelt på 7 dage. 
 
Buff-throated Saltator – Saltator maximus 
Ialt 4 fugle omkring Villa Tunari og Cerrasco NP – den 31/8 og 1/9. 
 
Greyish Saltator – Saltator coerulescens 
7 fugle den 31/8 Bueno Vista-area. 
 
Golden-billed Saltator – Saltator aurantiirostris 
I alt 87 noteringer fordelt på 6 dage. Flest den 10/9 med 30. 
 
Rufous-bellied Saltator – Saltator rufiventris 
8 fugle noteredes den 12/9 Cerro Tunari i 3590 moh. 
 
Ultramarine Grosbeak – Cyanocompsa brissonii 
I alt 26 noteringer fordelt på 5 dage. Flest i Tambo-/Samaipata-area. 
 
 

Pattedyr:  
 
White-eared Opossum – Didelphis albiventris 
1 sås i træ i lygtens skær, da vi gik på uglelyt fra skolen i Monteblanco, Tambo, den 10/9. 
 
Brown-thoated Three-toed Sloth – Bradypus variegatus 
I alt 3 dyr, heraf 1 hun med sin unge i Santa Cruz Botanical Garden.  
 
Brown Capuchin Monkey – Cebus apella 
I alt 17 dyr, heraf de 16 i Los Volcanes. Herudover én – den 3/9 – i kløft syd for Abopa. 
  
Black-capped Squirrel Monkey – Saimiri boliviensis 
Vi stødte på en lille flok på 7, der fouragerede i et træ med nyudsprungne blomster udenfor Buena Vista den 
31/8.  
 
Crab-eating Fox – Cerdocyon thous 
Sås den 10/9 Saipina, da den gik over vejen foran bussen.  
 
Tayra – Eira barbara 
Vi skræmte én ned fra et træ, under vores trekking-tur i Los Volcanes den 7/9. 
 
Bolivian Squirrel – Sciurus ignetus 
I alt 5 dyr, som blev set på 5 dage, heraf de 3 i Los Volcanes.  
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Brazilian Porcupine – Coendou prehensilis 
1 forsøgte at gå over vejen i den relative tætte trafik den 2/9 mellem Villa Tunari og Buena Vista.  
 
Azara’s Agouti – Dasyprocta azarae 
1 sås den 5/9. 
 
Andean Mountain Cavy – microcavia niata 
Vi så adskillige små Cavy’er – i alt 11, heraf 5 den 14/9 Cochabamba-Oruro og 5 Oruro-La Paz. 
 
European Hare – lepus Europaeus 
Indført. Vi så 1 den 16/9 nær pas syd for Sorata.  
 
Vicuňa – Vecugna vecugna 
I alt 30 dyr fordelt på 2 flokke den 14. og 15/9 begge omkring Oruro på højsletten. 
 

 
Vicuňa’er tæt på vejen. Foto: Erik Heberg. 

   
Llama – Lama glama 
Domæstiseret. Holdes som tamdyr.  
 
Alpacka – Vicugna pacos 
Domæstiseret. Holdes som tamdyr. Foretrækker de højeste områder i bjergene. 

 
Alpacka’er i forgrunden med deres lange pels. Foto: Erik Heberg. 
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Reptiles and other things: 
 
Southern Spectacled Caiman – Ciaman yacara 
1 lå ved søen i Santa Cruz Botanical Garden.  
 
Brazilian Wandering Spider – Phoneutria Boliviensis 
Jakob ”slæbte” tilsyneladende én med i sin rygsæk fra Carrasco NP, som han opdagede på hotelværelset, 
da den kravlede op i sengen på hotelværelset Hotel Cortez i Santa Cruz.  
 
Firefly – Lampyridae sp 
I alt omkring 20 sås blinke ved lodgen Los Volcanos. 

 
 
Florida – Birds:  
 

Hotelområdet Miami + Miami Beach (Lis og Jesper): 28.-29/8-14 
Fairchild Botanical garden: 20/9-14 
Ialt 46 arter. 
 
American White Ibis – Eudocimus albus 
Set såvel i hotelområdet nær Miami’s Internationale lufthavn, som i Fairchild/Miami’s Botanical garden. I alt 
noteret 13.  
 
Yellow-crowned Night-heron – Nyctanassa violacea 
1 Fairchild Botanical garden. 
 

 
Yellow-crowned Night-heron. Foto: Erik Heberg. 
 
 

 



100 

 

Great Blue Heron – Ardea herodias 
1 Fairchild Botanical garden. 
 
Great Egret – Ardea alba 
2 ved landingen i Miami lufthavn den 28/8. 
 
Tricolored Heron – Egrette tricolor 
1 Fairchild Botanical garden. 
 

 
Tricolored Heron. Foto: Erik Heberg. 

 
Brown Pelican – Pelicanus occidentalis 
Lis og Jesper, der var smuttet til Miami Beach om eftermiddagen den 28/8, så bl.a. 1 brun pelikan.  
 
Magnificent Frigatebird – Fregata magnificens 
3 fugle sås Miami Beach.  
 
Anhinga – Anhinga anhinga 
1 Fairchild Botanical garden. 
  
Turkey Vulture – Cathartes aura 
1 Fairchild Botanical garden. 
 
Black Vulture – Coragyps atratus 
5 Fairchild Botanical garden. 
 
Western Osprey – Pandion haliatus 
2 afgangshallen den 29/8 og 2 Fairchild Botanical garden. 
 
Cooper’s Hawk – Accipiter cooperii 
1 juv hotelområdet den 30.+31/8. 
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Sharp-shinned Hawk – Accipiter striatus 
1 den 20/9 Fairchild Botanical garden. 
 
Common Moorhen – Gallinula chloroptus 
3 hotelområdet og 2 Fairchild Botanical garden.  
 
Red Knot – Calidris canutus 
2 Miami Beach.   
 
Sanderling – Calidris alba 
4 Miami Beach 28/8. 
 
Ruddy Turnstone – Arenaria Interpres 
1 Miami Beach. 
 
Black Skimmer – Rynchops niger 
2 eksemplarer Miami Beach.  
 
Laughing Gull – Leucophaeus atricilla 
1 hotelområdet og 200 Miami Beach.   
 
Royal Tern – Thalasseus maximus 
1 Miami Beach.  
 
Mourning Dove – Zenaida macroura 
I alt 22 hotelområdet og Miami Beach. 
 
Eurasian Collared Dove – Streptopelia decaoto 
Indført. 25 fugle set i lufthavns- og hotelområdet.  
 
Ruby-throated Hummingbird – Archiochus colubris 
Karen og Flemming så/fotograferede 1 Fairchild Botanical garden.   
 
Belted Kingfisher – Megaceryle alcyon 
1 Fairchild Botanical garden. 
 
Red-bellied Woodpecker – Melanerpes carolinua 
3 Fairchild Botanical garden.  
 
White-winged Parakeet – Brotogeris versicolurus 
Indført. 20 set i småflokke flyve over hotelområdet. 
 
Grey Kingbird – Tyrannus dominicensis 
2 Miami lufthavn og hotelområdet.   
 
Great Crested Flycatcher – Myiarchus crint 
1 Fairchild Botanical garden.   
 
Loggerhead Shrike – Lanius ludovicianus 
1 sås 2 dage ved hotellet.  
 
Yellow-throated Vireo – Vireo flavifrons 
1 Fairchild Botanical garden. 
  
Blue Jay – Cyanocitta cristata 
6 Fairchild Botanical garden. 
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Fish Crow – Corvus ossifraqus 
26 Fairchild Botanical garden. 
 
Barn Swallow – Hirundo rustica 
4 set fra afgangshallen den 29/8 og 2 Fairchild Botanical garden. 
 
Blue-gray Gnatchatcher – Polioptila caerulea 
3 Fairchild Botanical garden. 
 
Northern Mockingbird – Mimus qilvus 
3 hotelområdet og 6 Fairchild Botanical garden. 
 

 
Northern Mockingbird. Foto: Erik Heberg. 

  
House Sparrow – Passer domesticus 
Indført. 2 set i lufthavnen.  
 
Ovenbird – Seriurus aurocapilla 
Karen og Flemming fotograferede 1 fugl i Fairchild Botanical garden.  
 
Worm-eating Warbler – Helmitheros vermivorum 
Flemming opdagede 1 småfugl, der var fløjet mod en rude i lufthavnen den 1/9. Den var konfus, men kom så 
småt til hægterne. Det viste sig at være en Worm-eating Warbler. 
 
Prærie Warbler – Setophaga discolor 
2 Fairchild Botanical garden.  
  
Black-and-white Warbler – Mniotilta varia 
1 Fairchild Botanical garden – Karen og Flemming.  
 
Northern Cardinal – Cardinalis cardinalis 
4 Fairchild Botanical garden. 
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Northern Waterthrush – Parkesia noveboracensis 
1 Fairchild Botanical garden. 
 
Common Grackel – Ouiscalus quiscula 
30 set omkring hotellet den 30/8 + 1 Fairchild Botanical garden den 20/9.  
  
Common Starling – Sturnus vulgaris 
Indført. 40 set hotelområdet den 30/8.  
 
Other things: 
 
Rancoon – Procyon lotor 
Erik så, og fotograferede, 1 mor med 6 unger i Fairchild Botanical garden.  
 

 
Vaskebjørn. Foto: Erik Heberg. 

 
Alligator – Alligator mississippiensis 
1 Failchild Botanical garden. 
 
Turtel sp 
 
Iguana sp 

 
En farlig karl. Fairchild Botanical Garden. Foto: Erik Heberg.                     

 


