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Forord: 
I september måned arrangerede DOF Travel en 19-dages tur til Ecuador og Galapágos. Den ene uge var 
reserveret et besøg i Ecuadors fastland, nærmere bestemt Western Slope nord for hovedstaden Quito. Vi 
besøgte de klassiske lokaliteter omkring lodgerne Bellavista og Séptimo Paraiso. Herudover en enkelt 
overnatning ved Rio Palenque i lavlandet samt en dagtur til Antisana vulkanen. På Galapágos sejlede vi 
rundt i 8 dage med motoryachten Reina Silvia. Alle 12 deltagere + turleder fik en uforglemmelig rejse. 

 
Der var mange højdepunkter på turen. Her er blot et udpluk: 
- 38 arter Kolibrier, hvor Sword-billed Hummingbird (Sværdnæb) var den sejeste 
- Kolibrier siddende på ens finger, medens de ventede på plads ved feederen 
- Kolibri-rede af Rufous-tailed Hummingbird med 2 unger 
- besøg i Mindo-området, hvor 2 brødre har specialiseret sig i fremvisning af Andean  
         Cock-of-the-rock (Klippehaner) og håndfodring af fugle, bl.a. 3 arter Antpittas (Giant,  
         Yellow- breasted og Moustached) 
- 29 arter af Tangarer – den ene mere farvestrålende end den anden 
- Golden-winged, Bearded og Club-winged Manakin – fra en fascinerende fuglegruppe 
- en ung Greater Ani på afveje 
- bestemmelsesudfordring indenfor den nye verdens Fluesnappere 
- 16 Fedtfugle i fantastisk lys – herunder en nyudklækket unge 
- en Yellow-tailed Oriole, der var så gul at den selv på lang afstand krævede anvendelse af  
         solbriller 
- 12 ud af 13 mulige Darwin-finker, og hvor Woodpecker Finch sås på bedste hold anvende  
         redskaber (torne) til en succesfuld larvejagt 
- havfugleobs i havet omkring Galapágos-øerne, hvor Galapágos Albatrosser og besøget i kolonien 
         af Wedge-tailed Storm-petrel var helt specielle. 
- kurtiserende Blåfodede Suler, der i slowmotion løfter fødderne. 
- små nuttede og nyfødte Søløveunger 
- 50 Bottlenose Dolphins omkring båden som afskedsfest.  
- amerikanske vadefugle, hvoraf Prærieløber var ny Ecuador-art for vores svenske guide.  
- farvestrålende fisk og Havskildpadder under vandet 
- en herlig unge af den Amerikansk Strandskade  
- 4 Andeskondorer – udad en bestand i Ecuador på ca. 70 fugle 
- optimale forhold for fotograferne: dels omkring feeders og tamme fugle på Galapágos 
- en guide på landarrangementet, som var både behagelig og kompetent feltornitolog –  
         svenskeren Roger Ahlman 

   -        vores servicemindede guide Silvia Vargas og besætning under Galapágos-cruiset på M/Y Reina 
      Silvia 

- et fantastisk sammenhold og stor hjælpsomhed i gruppen 
- tæt på 400 fuglearter og en masse krybdyr, fisk og pattedyr 
 
Vil du opleve noget at ovenstående, så har DOF Travel en ny tur til Ecuador/Galapágos på bedding om 2 
år.  
 
Og så kan det tilføjes, at gruppen – på nær 2 deltagere – nåede hjem dagen før, at der blev erklæret 
undtagelsestilstand i Quito, som følge af utilfredshed i politikorpset pga. besparelser og indefrysninger af 
bonusordning. Præsidenten blev tilbageholdt af utilfredse politifolk på et sygehus efter at have fået en 
tåregranat i hovedet. Under kampene mellem politi og militær blev 10 dræbt.   
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Af uddrag fra annonceringen af Ecuador og Galapágos-turen fremgik følgende: 
    

Vil du være med til at markere "on location", at det er 200 år siden at Charles Darwin blev født? Så tag 
med til Galapágos/Ecuador i september 2010, og hils på Darwin-finkerne. Udover en 8 dages 
uforglemmelig sejltur til de bedste øer på Galapágos, bruger vi 6 overnatninger på fastlandet på tre 
fantastiske fuglelodges beliggende på Western Slope nord for hovedstaden Quito. Vi besøger således 
området omkring Mindo og Tandayapa Valley, hvor de mange Kolibri-arter står i kø for at blive fotograferet 
og nydt på tætteste hold. Herudover besøger vi Rio Palenque Scientific Research Center, som giver os en 
smagsprøve på lavslandsarter. Vi når også en dagtur til Vulcano Antisana, hvor  kommer vi op i 
Andelsbjergene på "højeste" niveau.  
  
Vi kan love dig en 19-dages uforglemmelig tur blandt Albatrosser, Kolibrier og Kondorer, samt 
regnskovsfugle i alle afskygninger. Vi forventer derfor et rigt udsnit af Ecuadors 1600 fuglearter, og dette i 
et tempo, hvor vi får sjælen med! 
 
Galapágos: 
På Galapágos er der registreret ca. 90 fuglearter, heraf er ca. 60 arter standfugle og 30 er er trækfugle. 25 
arter er endemiske for øerne.  
 
Galapágos-øerne ligger tæt på Equator 1000 km vest for Ecuadors kyst. Havet omkring øerne er mellem 
0-200 meter dyb med gode muligheder for snorkling. Der er dog specielle strømforhold, der gør at særlige 
forholdsregler skal iagttages. De 12 hajarter, der er observeret, er dog ikke et specielt faremoment. Vandet 
er tropisk, men påvirkes af tre strømme: den kolde Humboldt-strøm fra Sydamerika, The Cromwell fra 
Nordamerikas kyst og El Niño fra de tropiske have ved ækvator. Der er således en fauna, der for fuglenes 
vedkommende, spænder fra Albatrosser og Pingviner til Tropikfugle og Flamingoer. Galapágos har, for 
landfuglenes vedkommende, den højeste procentdel af endemiske arter (76%).  Galapágos-øerne har syv 
vegetations-zoner med over 600 plantearter, herunder 170 endemiske. Udover fuglene, og her tænkes 
specielt på de 13 arter af Darwin-finker, er det dog de store landskildpadder, der er øernes varemærke. 
Galapágos er det spanske ord for skildpadde. Hvordan de er ankommet til øerne, er et mysterium. Tre af 
de 14 underarter er allerede uddøde, og endnu en underart lever kun via Lonesome George, som er en af 
krybdyr-beboerne i Darwin centeret.  Skildpadderne trues især af geder, som afgræsser og ødelægger 
vegetationen. Derudover har rotter, der angriber skildpaddeunger, haft negativ indflydelse på bestanden, 
der i dag anslås til 15.000 individer. Myndighederne har derfor iværksat kampagner for udryddelse af 
geder og rotter i særlige sårbare områder. I gamle dage var det hvalfangere og søfolk, der slæbte i 
tusindvis af skildpadder med som proviant på skibene. Skildpadderne kunne overleve uden mad og drikke 
i månedsvis, hvorfor de var velegnet, som supplement til saltet kød og fisk.  
 
Når vi er landet på Galapágos går vi ombord på vores motoryacht Reina Silvia, opkaldt efter Dronning 
Silvia med plads til 16 passagerer. Her skal vi overnatte de følgende 7 nætter, som cruiset på Galapágos 
varer. Læs mere om skibet og turruten her: 
 
http://www.reinasilvia.com/main.htmlhttp://www.reinasilvia.com/main.html 
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Teknisk arrangør 
Landarrangementet bliver arrangeret af Andean Birding. Lokalguide vil være svenskeren Roger Ahlman. 
Læs mere om Andean Birding her: 
 
http://www.andeanbirding.com  
 

 
Deltagerliste: 
- Max Møller, Frederiksberg 
- Inger og Hans Meltofte, København Ø 
- Inge Zülow og Lars Haugaard, Højbjerg 
- Tove og Karsten Enggaard, Fredericia 
- Birgit og Bjarne Streyffert Rosenfeldt, Søborg 
- Inger Andersen, Sønderborg 
- Peter Schousboe, København Ø 
- Leif Sturla Nielsen, Karlslunde  
- Peter Lafrenz, Glostrup, turleder DOF Travel 
 
 
På turen førte vi tjekliste hver aften over dagens observationer. Alle, der deltog her, takkes for bidraget, så 
fuglelisten kunne blive så komplet som muligt. Tak til Karsten for fiskefotografering og efterfølgende 
bestemmelse af de eksotiske fisk. Endvidere tak for bidrag til rapportens billeder, som er leveret af Tove 
og Karsten, Birgit og Bjarne og Peter S. Karsten har forestået etableringen en billeddatabase på Internettet 
via Picasa, så alle har kunnet nyde de mange dejlige og fantastiske billeder fra turen, som bidragyderne 
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har lagt ind. Tak til Peter S. og Bjarne for review af rapporten. Endvidere tak til alle, der har bidraget med 
viden om dette og hint, og dermed øset af den store viden, som gruppen samlet besad. Tak til alle 
deltagere, der med godt humør og dejligt rejseselskab, har været med til at gøre denne tur helt speciel. For 
at rejsen kunne afvikles gnidningsløst skal takkes Via Travel ved Michael Wigen for arrangør af de 
oversøiske flybilletter, Charlie Vogt fra Andean Birding for landarrangementet og Rolf Sievers for 
Galapágos-cruiset med M/Y Reina Silvia og besætning. En særlig tak til vores svenske fugleguide Roger 
Ahlman og vores Galapágos guide Silvia Vargas. Firmaet Tanscord i Quito stod for transporten til/fra 
Quito/Galapágos. 
 
 

 
Holdet samlet på Española med vores Galapágos guide Silvia. Foto: Karsten Enggaard.    
 
 
 
 

 Og her er Roger, vores Andean-birding guide. 
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Rejseplan Ecuador Galapágos september 2010 

 
Fredag den 10/9-10 Afgang Kastrup kl. 19.40 til Schiphol Airport, Amsterdam. 

Afgang Schiphol kl. 23.55 mod Quito via Bonaire, De hollandske Antiller, 
og Guayaquil. 

Lørdag den 11/9-10 Mellemlanding Bonaire kl. 03.00-04.30 og Guayaquil kl. 06.00-07.30 lokal 
tid. Ankomst Quito kl. 08.00. 

   
Formiddag transport til Yanacocha Reserve (kl. 09.30-14.00). 
Transport til Bellavista Lodge via Old Nono Mindo Road. 
 
Eftermiddag Bellavista Cloud Forest Reserve (kl. 16.15-18.00). 
 
Overnatning Bellavista Lodge.   

Søndag den 12/9-10 Morgen og middag Bellavista Cloud Forest Reserve (kl. 06.00-14.00). 
 
Eftermiddag Tony Nunnery’s House.(kl. 14.30-17.00). 
 
Aften Bellavista Lodge (kl. 17.15-19.00). 
 
Overnatning Bellavista Lodge.  

Mandag den 13/9-10 Morgentur fra Bellavista Lodge (kl. 05.30-09.00). 
 
Transport til Séptimo Paraiso. 
 
Frokoststop ved Mindo Loma (kl. 11.30-13.45). 
 
Indkvartering i Séptimo Paraiso Lodge (kl. 14.15-15.30) og 
eftermiddagstur til Mindo By og vandstær-lokalitet (kl. 15.30-18.45).  
 
Afslutter dagen med skumrings-/aftentur til lokalitet for Lyre-tailed Nightjar. 
 
Overnatning Séptimo Paraiso Lodge.  

Tirsdag den 14/9-10 Tidlig morgentur til Mashpi Reserve (kl. 06.30-10.45).  
 
Frokost i byen Pacto (Kl. 11.30-12.15). 
 
Eftermiddag Rio Guallabamba og Oilbird-lokalitet (kl. 13.30-14.30).  
Kort stop ved Ranch 5 km fra Rio Guallabamba (Kl. 15.00-15.45). 
Séptimo Paraiso Lodge (kl. 17.00-18.00). 
 
Overnatning Séptimo Paraiso Lodge. 

Onsdag den 15/9-10 Tidlig morgentur til Refugio de las Antpittas i Mindo-området (kl. 05.30-
10.30).  
 
Middagspause Séptimo Paraiso Lodge (kl. 11.20-15.00). 
     
Eftermiddagstur Restaurant Los Bachos, Mindo (15.30-16.30). 
 
Overnatning Séptimo Paraiso Lodge.    

Torsdag den 16/9-10 Morgentur ad Milpe road i Mindo Cloud Forest (Kl. 06.30-11.00). 
  
Transport til Rio Palenque. 
 
Eftermiddag Rio Palenque (Kl. 14.30-18.15). 
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Overnatning Rio Palenque Research Center. 

Fredag den 17/9-10 Morgen-/formiddagsobs ved Rio Palenque (kl. 06.00-13.00). 
 
Transport til Quito efter frokost. 
 
Overnatning Hotel San Sebastian, Quito. 

Lørdag den 18/9-10 Transfer til lufthavnen i Quito og fly via Guayaquil til Baltra Airport på 
Galapágos. 
 
Sejlads Baltra-South Plaza (kl. 13.00-15.15). 
Dry landing South Plaza (kl. 15.30-18.00). 
Afgang om aftenen mod Genovesa/Tower. 
  
Overnatning på yachten M/Y Reina Silva. 

Søndag den 19/9-10 Genovesa/Tower (kl. 06.00-15.30). 
  
Om eftermiddagen afgang mod Isabela (obs i perioden 15.30-18.00). 
 
Overnatning på yachten M/Y Reina Silvia.  

Mandag den 20/9-10 Morgen og formiddag Isabela.  
Dry landing Tagus Cove, Zodiac-cruise langs kysten og snorkeltur for de 
interesserede (kl. 06.00-11.45). 
 
Ved frokosttid sejlads til Fernandina. 
Wet landing Punta Espinosa (kl. 12.30-17.30).  
 
Overnatning på yachten M/Y Reina Silvia. 

Tirsdag den 21/9-10 Ankomst til Santiago. 
Wet landing James Bay (kl. 06.00-09.30).  
 
Om formiddag letter vi anker og sejler mod Bartolomé. 
 
Eftermiddag: wet landing Bartolomé med snorkling og badning. Senere 
Zodiac-cruise i bugten (kl. 13.30-17.10).  
 
Pause under indtagelse af aftensmaden ved North Seamore. Sejlads mod 
Santa Cruz. 
 
Overnatning på yachten M/Y Reina Silvia. 

Onsdag den 22/9-10 Hele dagen ophold på land Santa Cruz (kl. 06.45-18.00). 
 
Stop ved Los Gemelos og gåtur langs vejen (kl. 07.20-08.40). Herefter 
Santa Rosa Sanctuary (kl. 09.00-14.00).  
 
Eftermiddag besøg i Darwin Research Center (kl. 13.00-14.00) og bytur i 
Puerto Ayora. 
 
Overnatning på yachten M/Y Reina Silvia.   

Torsdag den 23/9-10 Ankomst Floreana ved 6-tiden. Landgang via wet landing Punta 
Cormorant (kl. 06.00-07.50).  
 
Sejlads til Isla Champion og Zodiac-cruise omkring øen (kl. 08.30-11.00). 
 
Wet landing Post Office Bay (12.00-13.20). 
 
Landgang om eftermiddagen Valasco Ibarre på Floreana. Bustur til 
højlandet. Barbecue på standen i Valasco Ibarre (kl. 14.30-18.00). 
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Overnatning på yachten M/Y Reina Silvia.  

Fredag den 24/9-10 Opankring Española/Hood ved 6-tiden. Wet landing Gardner Bay med 
strandvandring og badning/snorkling (kl. 06.15-11.00).  
 
Fra middagstid wet landing Punta Suarez (kl. 12.00-16.15). 
Sejlads mod Baltra. 
 
Overnatning på yachten M/Y Reina Silvia. 

Lørdag den 25/9-10 Baltra (kl. 06.15-12.00). Morgen og formiddag pakning, afmønstring og 
transfer til lufthavn. 
 
Take off Baltra ved middagstid og 1 times mellemlanding i Guayaquil. 
Ankomst Quito kl. 16.30 og transfer til hotel. 
 
Overnatning Hotel San Sebastian, Quito.  

Søndag den 26/9-10 Heldagstur til Vulcano Antisana (kl. 07.40-16.00). 
 
Overnatning Hotel San Sebastian, Quito. 

Mandag den 27/9-10 Tidlig transfer til lufthavnen i Quito. Takeoff kl. 09.25 og mellemlanding i  
Bonaire (kl. 12.30-14.10).   

Tirsdag den 28/9-10 Ankomst Amsterdam kl. 04.40 lokal tid.  
 
Ankomst Kastrup kl. 07.40. 

  
 

 
Nu er vi her snart. Indflyvning til Quito med Cotopaxi-vultanen i baggrunden.  

Foto: Tove Enggaard 
 
Fredag den 10. september 2010 
 
Holdet på 12 + turleder til Ecuador og Galapágos var klar i lufthavnen, for nu er det D-dag for afgang til 
første ben til Amsterdam. Jyderne var heldigvis også klar, selvom Inger A’s fly fra Sønderborg var forsinket 
grundet årsager i København. Men heldigvis nåede hun Amsterdam-flyet i tide. Vejret her i Kastrup er 
overskyet og regn. Afgang Boeing 737-700 kl. 19.40. Flyvetid 1 time og 5 minutter.  
 
Landing, som ved afgang, i regnvejr i Schiphol Airport kl. 20.45. til en ret øde transithal. Butikker og 
restauranter var lukkede eller under lukning, så vi måtte lede efter en åben restaurant. McDonnal 
fremskaffede et hurtigt måltid for nogle af deltagerne.  
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Vi venter på at gå ombord. I køen ser vi Tv-indslag med Komodo Varaner og kufferthåndtering i Schiphol 
lufthavn, hvor der flyttes 50 mio. kufferter om året. Jo, alsidigt informationsniveau er godt. Afgang Schiphol 
kl. 23.55 med 15 minutters forsinkelse.  
 
 
Lørdag den 11. september 2010 
 
Distance to destination 7.786 km viser flycomputeren. Flyvetiden er 9½ time. Inge og Lars sidder langt fra 
hinanden. Flere tomme pladser, og Max tager affære og får kontaktet stewardessen, og med et par rokader, 
så kan det jo lykkes at bringe dem sammen. Nu var det lige at sædet ved siden af Lars også var ledigt, så 
vupti, så sad Inge i dette. Flyet – et  Boeing MD 11 med 3 motorer er en ældre sag. Faktisk fløj Peter i 
samme fly – Mother Therese – i år 2000 på sin rejse med en privat ferieklub, ligeledes til Ecuador. Selvom 
der til hvert sæde er en tv-skærm til underholdning og flyinformation, så bærer sidstnævnte præg af at vi er 
med et ældre fly. Ingen landkort vises og blot 2 til 4 tekstlinjer pr. skærmbillede. Der er sket meget på de 
godt 14 år, som flyets alder forventes at være.  
 
Kl. er nu morgenmadstid på vores biologiske ur. Lokalt er den 2 om natten, og vi har 1½ times flyvning til 
første mellemlanding i Bonaire i De hollandske Antiller lige nord for Venezuela. Det har været en meget rolig 
flyvning og alle har fået sovet/blundet lidt. Landing Bonaire kl. 03.00 lokal tid. Temperaturen er 28 grader. 
Bonaire lufthavn er kendt for sine spektakulære starter og landinger tæt over en badestrand. Badegæsterne 
kan enten få blæst ørerne af, når flyene starter, eller få håret snittet af landingshjulene, når landingen sker 
fra strandsiden. Men nu er det mørkt og vi ser ingen badenymfer under landingen.  
 
Vi får lov til at gå i transithallen under mellemlandingen. Det regnede en smule, selvom stjernerne også kan 
ses. I transithallen hang et verdenskort, hvor alle skulle hen for at se, hvor Bonaire ligger. Afgang Bonaire kl. 
04.30 og videre til næste mellemlanding i Guayaquil, Ecuadors største by med 3,3 mio. indbyggere 
beliggende ved Stillehavet. Flyvetiden er estimeret til 2½ time. 
 
Landing kl. 06.00 lokal tid i Guayaquil. Temperaturen er 22 grader. Vi måtte afbryde landingen, da der var et 
fly foran os, også under landing, så vi fik en ekstra rundtur. Efter lidt ventetid i flyet, var der afgang fra 
Guayaquil kl. 07.30. Forventet flyvetid til Quito ½ time. Undervejs ses vulkanernes toppe, der rager op over 
skyerne, herunder Cotopaxi med sne på toppen.  
 
Vejr: sol, senere tåge og regnbyge med et tordenskrald. 15 grader.  
 

 
Ankomst til Quito og bussen holder klar. Foto: Tove Enggard 
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Landing Quito kl. 08.05. Kufferterne afhentes, og vores Andean Birding guide – Roger Ahlman – står klar i 
ankomsthallen med chaufføren Wilson. Vi kører straks mod Yanachoca Reserve ad en bumpet vej, og 
ankommer til indgangen ved 14-tiden. Undervejs ikke langt fra reservatet, ser vi en Andeskondor flyve over 
en dal. Vi ser den fint, og Bjarne bemærker at det er en han med kam på hovedet. Efter registrering ved 
indgangen til Yanacohca Reservatet, der ligger i 3400 meters højde, får vi udleveret vores lunch-boks, og vi 
begiver os ud på et ca. 2 km langt trail langs bjergskråningen. Solen skinner, og det er varmt. Men i skyggen, 
er det køligt. Solen lægger en lille dæmper på fugleaktiviteten, men der drypper alligevel en del arter af. 
Højdepunktet på trailet var nogle feedere, der var opsat ifm et læskur, toiletter og bænke - meget fine 
forhold. Her vrimler det med Kolibrier. Tænk hvis Sværdnæbbet viste sig. Og ganske rigtigt. Den sad der 
pludseligt. Vi havde alle et fornemt obs. af kræet, både ved feederne og siddende i træerne. Vi så den 
”slikke” sig om munden med sin lange tunge. Inger M. ser også et Sværdnæb ved en anden feeder.  
 

DOF Travel på patrulje – Yanacocha. Foto: Tove Enggaard 

 

  
Og vi kommer højere op mod Kolibri-feederne. Yanacocha. 
Foto: Birgit og Bjarne S. Rosenfeldt. 
 
Vi forlader Yanacocha og begiver os mod Bellavista Lodge ad Old Nono Mindo road. Bjergene er her 
græsklædte og forberedt til kvægdrift. Den oprindelige skov er fældet, med flere jordskred til følge. 
Indkvartering på Bellavista Lodge – en rigtig charmerende øko-lodge, dog en smule nedslidt. Og der er 
meget lydt, så man skal passe på med at genere turledelsen alt for højlydt!  Toiletpapir skal i særskilt spand, 
og må ikke smides i kummen. Det skal vi lige vende os til. Der må dog godt bruges dybblåt ”velduftende” 
Wc-rens i kummen!  
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Kolibri-feederne her ved Bellavista var ”overfyldte” af sultne Kolibrier. Adskillige arter lod sig se på tætteste 
hold. De satte sig såmen også på ens finger, hvis man sneg sig derhen og stak fingeren op mod 
sukkervandet. En syret oplevelse, sådan at stå med en Kolibri på fingeren. Aftensmad og så til køjs. 
 
Dagens fugl: Sword-billed Hummingbird. 
 

                                          
Indkvartering Bellavista Lodge                                                                        Man kunne bruge mange timer ved feeder’ne. 
Begge fotos er taget af Tove Enggaard 
 

 
Parti fra Bellavista Cloud Forest. Foto: Peter Schousboe 

 
Søndag den 12. september 2010 
 
Vejr: 0-8/8, vindstille, 12-22 grader. 
 
De fleste af os fik nok 10-12 timers velfortjent søvn. Rejsetræthed og symptomer på højdesyge havde 
ophobet sig, så det var en flok helt nye og friske deltagere, der mødte op til morgensamling kl. 6. Enkelte 
nød at sove lidt længere indtil morgenmaden kl. 8. Vi mødtes på P-pladsen og i morgengryet sås Masked 
Trogon, både han og hun, sidde tæt ved en lampe og tage for sig af retterne af de insekter, der blev tiltrukket 
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af lyset. De nakkede også en kæmpe natsværmer, der sad på et af husene. To Strong-billed Woodcreeper 
sås også. De er kæmpestore i forhold til den gamle verdens Træløbere.   
 
Efter obsen på P-pladsen gik vi ned ad stien til kompostbunkerne. På vejen så vi White-throated Quail-dove 
og chestnut-crowned Antpitta. Ved kompost bunkerne sås en gammel og en ung Slaty-backed Nightingale-
thrush og Chestnut-capped Brush-finch.  
 
Efter morgenmaden kørte vi 10 minutter fra Bellavista lodge, hvor bussen satte os af. Vi gik så 2 km ud ad 
vejen og tilbage igen. Vi mødte et større bird-wave, da vi kom tilbage til bussen, og påbegyndte gåturen 
tilbage til lodgen. Bl.a. sås Montane Woodcreeper og Streaked Tuftedcheek. Yderligere en Crimson-mantled 
Woodpecker blev nydt.  
 

  
Holdet samlet minus fotografen. Foto: Bjarne S. Rosenfeldt 
 
Frokost kl. 13.00 og kl. 14.15 kørte vi til en bagdør til Tony Nunnery’s House, hvor haven var bygget op til 
ejerens passion for Kolibrier med et utal af feeders. Stedet har registreret i alt 43 arter Kolibrier, heraf har 24 
arter været set på en dag, hvilket er verdensrekord. Purple-throated Woodstar var endnu mere almindelig 
end ved Bellavista, så lyden af humlebier fra deres vinger fyldte ørerne. En rede med to unger fra Rufous-
tailed Hummingbird vakte særlig interesse. Så meget, at det blev udnævnt til dagens fugl. Vi så en del andre 
fugle, bl.a. flere nye arter tanagers. 
 
Tilbage på Bellavista lodge aflyste vi den planlagte natravnetur pga. tåge. I stedes måtte vi ”nøjes” med en 
Black-and-white Owl, som restaurantpersonalet fandt. I seng kl. 21 godt trætte efter fuld aktivitet hele dagen 
og 70 arter i bogen.  
 
Dagens fugl: Rufous-tailed Hummingbird (rede med 2 unger). 
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Rede med to unger af Rufous-tailed Hummingbird. Foto: Peter Schousboe 
 
 

 
Roger (med den lyse kasket) kan slappe lidt af og glæde sig over tilfredse deltagere. Foto: Tove Enggard 

 
 
Mandag den 13. september 2010 
 
Vejr: 0-8/8, ingen til svag vind, 16-23 grader.  
 
Morgentur fra  Bellavista Lodge kl. 6. Der var ingen lys i lamperne på P-pladsen, så Masked Trogon o.a. var 
ikke her denne morgen. Vi starter med at køre 5-10 minutter til en bakketop, for at begive os ud på lille gåtur 
langs vejen. Denne gang i den anden retning. Ingen birdwave, men fugle i jævn strøm. Vi når til et lille 
vandfald. Her skruer Roger op for playback af Tanager Finch, og vupti to af slagsen sidder i nærmeste buske 
nedenfor vejen. De er tilmed meget fotogene. Længere ned af vejen ser Peter S. en stor fugl. Det viser sig at 
være - ikke kun en - men to Plate-billed Mountain Toucans.  
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Øverst udsnit fra Bellavista Cloud Forest. Nederst en af mange overdimentionerede blomster.  

Foto: Tove Enggaard 

 
 

Af sted mod Mindo Loma, hvor der også er feeders, både til Kolibrier og Tangarer. Nye på turen er bl.a.: 
Empress Brilliant, Brown Inca og Velvet-purple Coronet på Kolibri-siden. Her er simpelt hen et mylder af 
fugle, og den første time skete der hele tiden noget. Bjarne er nødt til at tage læsebriller på, når han skal se 
Kolibrierne ved feederne.  
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Det blev sen frokost. Der var simpelthen for mange fugle, da vi ankom til Mindo Loma. Foto: Tove Enggaard 

 

 
Sommerfugl og orkide – smukt. Foto: Tove Enggaard 

 
Ved 14-tiden ankommer vi til Séptimo Paraiso Lodge, hvor vi skal tilbringe de næste 3 nætter. Vi når lige at 
indkvartere os, før vi står ude i haven og ser på flere Kolibrier. Op vupti – så har vi 5 nye Kolibriarter i bogen. 
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Kl. 15.30 begiver vi os mod Mindo by og nærliggende flod. Vi har fået en lokal Mindo-ornitolog med. Roger 
har selv oplært ham i fuglenes verden. Han viser os, hvor de lokale Vandstære (White-capped Dipper) 
yngler. Og vi får heldigvis gevinst: 3 fugle ses, så mon ikke at yngelen har været succesfuld. Efter floden går 
vi en tur langs vejen. Flere fluesnapper-arter ses, og to Chestnut-mandibled Toucans underholdt os en rum 
tid med deres ivrige kalden.  
 
Inden vi returnerer til lodgen, giver vi Lyre-tailed Nightjar en chance. I skumringen ser vi en short-tailed 
nightjar tage et par runder langs en skråning. Herefter sås en hun af Lyre-tailed Nightjar, så vi må have 
hannen til gode. Nogle Ildfluer glimter til os og siger tak for i dag. 
 
Hjem til dinner og tjekliste, og så på hovedet i seng. En ny fuglerig dag truer i morgen! 
 
Dagens fugl: Chestnut-mandibled Toucan. 
 
 
 
Tirsdag den 14. september 2010 
 
Vejr: tåge og finregn, 16-20 grader. 
 

 
Tågen lå tæt da vi ankom til Masphi Reserve – og morgenmaden blev stående. Foto: Tove Enggaard 
 
Vi er tidligt på færde med afgang kl. 5. Vi skal til et nyt godt reservat: Mashpi, som ligger 1½ times buskørsel 
fra Séptimo Paraiso i nordvestlig retning. Vi er her i 1600 meters højde. 
 
Det småregner undervejs dertil. Da vi ankommer ligger tågen tykt og det begynder at småregne. Vi ser 
områdets første specialitet: Indigo Flowerpiercer.  Senere ser vi Moss-backed Tanager, men så må vi 
undvære resten af de 6 specialiteter. 
 
Der er mange fugle, men tågen og regnen gør obs-forholdene svære. Det lykkes dog at se flere af arterne 
ok. En vagt på knallert stopper os og han taler længe med Roger. Reservatet har netop skiftet ejer, og så 
skal der opkræves afgift for at besøge stedet. Vi slipper dog for yderligere påtale, men får besked om, at vi 
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skal returnere til udgangen, når vi kommer til lågen ved den nye lodge, der er under opførelse, for enden af 
vejen.  

 

 
Der var ikke den bedste sigt her i Masphi.                                           Endnu en lille skulker gemmer sig i skovbunden. 
Foto: Birgit og Bjarne S. Rosenfeldt                                                     Foto: Tove Enggaard                                                     

                                                                                                                                     
 
Frokosten indtages i byen Pacto undervejs til Oilbirds-lokaliteten. Vi får kaffe og te på en lille restaurant og 
spiser frokosten i ”byparken”. Hyggelig lille by. Fra Pacto tager vi til Rio Guallabamba over et bjerg. På vej 
ned til floden kører vi på en skråning med flot udsigt – og langt ned. Så det er bare med at holde sig på 
vejen. Guiden, som skal lukke os ind til Fedtfuglene afhentes på en ranch 5 km. før. Det koster 10 USD pro 
pers. at komme indtil de forjættede Fedtfugle. De yngler i en ravine, og ikke i en grotte, som først antaget. 
Derfor var lyset perfekt for fotograferne. Af de 14 Fedtfugle var en lille unge – grå og helt afhængig af 
moderen, der lå ved siden af. De virkede ikke skræmte ved vores besøg. 
 

 
Så er der åbnet op til de forjættede Oilbirds. Foto: Peter Schousboe 



  18 

På vej tilbage til bussen fra ravinen og floden, ser vi den ene nye turart efter den anden, og indenfor en time 
kommer der 12 nye turarter i bogen. Specielt Yellow-tufted Dacnis og Bronze-winged Parrot medførte glæde 
blandt deltagerne. Men den art, der fangede Roger mest, var en ung Greater Ani, som slet ikke skulle være 
her. Den er dog for nyligt set nær Quito. Ellers skal man til Eastern Slope for at se den.  
 
Vores Fedtfugle-guide venter utålmodigt på os, men de mange fugle forsinker os, og vi har ikke tid. Vi når så 
omsider tilbage til ranchen. Bussen skal lige have tanket diesel på ranchen, som åbenbart også er 
leveringsdygtig i brændstof. Vi står alle ud af bussen så længe, og det bliver til en hel time, for 8 nye turarter 
kommer i bogen, da fugleaktiviteten er høj.  
 
Tilbage på Séptimo Paraiso ved 17-tiden. Vi skal lige se en Common Potoo, og hører ved den lejlighed en 
Wattled Guan fra nærmeste skovbeklædte skråning. Inger A’s Brown Violet-ear kan nu også nydes af os 
andre. Et par sidder og kurtiserer i toppen af et træ. De kommer igen og igen tilbage til den samme gren.  
 
Dagens fugl: Oilbird.  
 
 
 
Onsdag den 15. september 2010 
 

Vejr: regn hele natten med ophør ved 6-tiden, 6-8/8, svag vind, 16-23 grader. 

Det regnede hele natten – jævnt og vedholdende, så tanker om en dag i regnskoven med mudder og glatte 
stier, var ikke befordrende. I dag er det Cock-of-the-rock dag, så tidlig afgang kl. 05.00 og ½ times 
buskørsel, og vi holdt ved ”Refugio de las Antpittas” tæt på landsbyen Nanegalito. Her havde brødrene 
Angel og Rodrigo Paz fundet et tilskud til en lettere levevej ved at fodre Antpittaer og andre frugtædende 
fugle. Det startede med at de byggede et skjul til klippehanerne med tilhørende stisystem. Under dette 
arbejde stødte de tit på en Giant Antpitta. Som en Solsort i vores haver tiltrækkes de af gravearbejdet og 
mulighederne for et nemt måltid. De begyndte så at fodre den, og nu har de gjort den så tam, at de kan 
håndfodre den foran en flok af turister. De har fodring af 3 forskellige Antpitta arter, og så har de givet dem 
navne.  Hovedrolleindehaveren, som er en Giant Antpitta hedder Maria. Birollerne er Willy, en Yellow-
breasted Antpitta, og Esmeralda en Moustached Antpitta.  

Regnen var ophørt ved ankomst, og solen stod op til en delvis klar himmel. Senere skyede det dog til, og 
småregnen kom tilbage. Vi startede i mørke og gik langs en sti ned til Klippehane-spillepladsen. Her var 
opstillet en overdækket udsigtsplads på den stejle skråning. Fuglene hørtes nede i dalen, og efter lidt 
ventetid, så dukkede de første fugle op. Men de var godt gemt af løv og træer, så det var ikke helt nemt at få 
ordentlig view til fuglene. Alle fik set fuglene, om end det var under dårlige betingelser, og fotograferne fik 
slet ikke noget at arbejde med, desværre. Vi havde nok sat næsen op efter lidt mere.  

Til gengæld var der fuld valuta med Antpitta-fodringen. Både Giant, Yellow-throated og Moustached Antpitta 
lod sig fodre/lokke til. Giant Antpitta var dog dygtigst. Den lod sig håndfodre med en ordentlig bunke larver 
og ormeæg. Guf guf. Endvidere lod en Dark-backed Wood-quail med to unger lokke sig frem af den gratis 
mad. Herefter fik vi lov at overvære fodringen af frugtædere: Toucan Barbet, Crimson-rumped Toucanet, 
Black-chinned og  Blue-winged Mountain-tanagers. Også en Sickle-winged Guan deltog i måltidet.  
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 Mens brd. Paz gør klar til at servere frugt – til fuglene altså. 
Foto: Peter Schousboe 

Besøget ved Angel Paz blev afsluttet med kaffe/te og madbanan-/kyllingebolle samt ostebrød. Alt 
hjemmelavet, så konerne havde travlt i køkkenet. Bollen lå godt i maven, så nogle måtte levne. 

Vi var tilbage til Séptimo kl. 11.30, så tiden indtil frokost kl. 13 blev brugt til afslapning, Kolibrifotografering og 
kratlusk. Kratluskeriet medførte flere sjove arter + enkelte nye turarter. Vi havnede ude ved P-pladsen, og 
pludselig kom der gang i rovfuglene efter en opklaring. På mindre end et kvarter sås Hooked-billed Kite, en 
ung Black-and-chestnut Eagle og Barred Hawk.  

 

 Endelig tid til en PP (Pause og Pils). Foto: Tove Enggaard 

En kort eftermiddagstur til Los Bachos, en restaurant med feeders og frugtfodring. Kolibrier og Tangarer sås 
i flere varianter. Nye på listen var Green Thorntail og Bananaquit, ligesom vi fik genopfrisket nogle Tangarer 
og Euphonia arter. Restauranten gav gode minder for Roger. Han blev nemlig gift her.  

Da vi skulle til aftensmad i Séptimo Paraiso Lodge sad, til vores overraskelse, John Andersen og frue samt 
egen chauffør og guide. De skal tilbringe 3 uger her i Ecuador og Galapágos. 

Dagens fugl: Giant Antpitta. 
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Torsdag den 16. september 2010 
 
Vejr: 0/8, tågebanker, 16-20 grader. 
 
Morgenmad kl. 05.30 Séptimo Paraiso. Vi har pakket kufferterne og vi tjekker ud, for nu skal vi til Rio 
Palenque i lavlandet sydvest for Quito. Forinden skal vi besøge Milpe Road og Mindo Cloud Forest. Stedets 
hovedattraktion er Club-winged Manakin. Herudover de obligatoriske feeders og et frugtbræt til Tangarer 
m.v.  
 
Der er pænt med fugle ved P-pladsen, så den første times tid går hurtigt. Vi har også skoven på den ene 
side, og det åbne land på den anden. Herefter går vi en tur i Milpe Cloud Forest, selvfølgelig ad Manakin-
trail. Lidt inde i den lille skov lokker Roger nogle Club-winged Manakin til at give lyd. Der skulle dog gå en 
rum tid før de lod sig se, og det var ikke de bedste obs. Men de spillede ivrigt inde i skoven, og vi så i glimt at 
de kastede vingerne over ryggen, som frembragte en højlydt mekanisk lyd. 2 x Peter blev der lidt længere, 
og fik en fugl endnu tættere på. Det var ventetiden værd. 
 
Vi ser flere smukke sommerfugle, bl.a. Blue Morph. Efter en kop kaffe/te til synet af mange Kolibrier, går vi 
en tur ad Milpe Road. Vi vil specielt se efter Choco Toucan. Vi hører og ser også to Toucans flyve væk lige 
over fortroppens hoveder. Desværre når vi ikke at se om det var Choco eller Chestnut-mandibled.  
 
Vi ser flere nye fugle, bl.a. Bay-headed og Rufous-throated Tanager. Ved 11-tiden begiver vi os fra de 1100 
meter over havet til 200 ved Rio Palenque. Vi når ikke langt før vejen spærret af vejarbejde. Fra skråningen 
ovenfor skubber en bulldozer store sten udover vejen, og en anden bulldozer nedenfor skubber så stenene 
af vejen. Stoppet kostede os 20 minutters ventetid, som blev brugt til gribbeobs. 
 
Frokost undervejs, og så videre ad en helt nyasfalteret vej over en større strækning uden den store trafik. 
Men trafik får vi efterhånden som vi nærmer os nogle større byer. Ved et vejarbejde, hvor vi holder og venter 
på grønt lys, får Bjarne øje på en Swallow-tailed Kite. Jubi, fed fugl og efterfølgende får den selskab af 
endnu en fugl og nogle gribbe. De kredser lavt, så der var gode obs-betingelser. Senere ses 2 mere. 
 
Ankomst Rio Palenque Research Center kl. 14.30. Området omfatter et mindre område med lavlandsskov – 
en biotop som næsten er forsvundet. Indkvarteringen sker under en vis forvirring. Andean Birding har ikke 
fremsendt opdateret roomingliste (som de øvrige steder, vi har overnattet), og de har ikke enkeltværelser 
nok. Og dette selvom, at bestyreren måtte fraflytte sit eget værelse. Research Centeret er spartansk 
indrettet, men det var vi forberedt på hjemmefra. Og fuglearterne er meget forskellig fra bjergene. Men 
måske lidt langt at køre for en overnatning. Omsider bliver alle indkvarteret og det halve af holdet slapper af 
eller prøver at restituere deres dårlige maver. Den anden halvdel af holdet tager med Roger til floden – en 
buskørsel på 15 minutter. Ved floden ser vi de første vadefugle på turen: Spotted Sandpiper og Least 
Sandpiper. Senere stødte to Pied Plovers til – smukke fugle i deres enkelthed. Vi ser også adskillige 
farveladefugle: Yellow-tailed Oriole, 2 arter Isfugle (Green og Ringed). Herudover store flokke af Neotropic 
Cormorant, der går til overnatning i nogle træer ved flodbredden sammen med Kohejrer. 
 
Dagens fugl: Swallow-tailed Kite. 

Rio Palenque Research Station. Foto: Peter  Schousboe   
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Fredag den 17. september 2010 
 
Vejr: 8/8, vindstille til svag vind, diset senere lidt opklaring, 18-24 grader. 
 
Vi fik lov at sove helt til kl. 05.45. Hurtigt morgenmad og en gruppe begiver sig ud på en gåtur langs et trail. 
Først bruger vi en times tid ved P-pladsen, hvor nye fuglearter dukker op. Specielt 3 Guayaquil 
Woodpeckers i samme træ vækker jubel. Turledelsen får alle tilstedeværende med på en høge-observation 
ude i disen. Roger holder dog fast og konstaterer, at høgen var en Grey-breasted Swallow!! Ja, læringen er 
her igen, at  fugle i tåge ofte virker større end de er. Trailet giver 3 nye Kolibriarter: Little Woodstar, Barons 
Hermit, Purple-crowned Fairy. Little Woodstar er Sydamerikas mindste fugl med sine 1,6 gram. Af andre 
sjove fugle kan nævnes Barred og Pied Puffbird , og ikke mindst nogle spillende White-bearded Manakins, 
som vi desværre ikke så.  
 
Kl.13 begiver vi os imod Quito. Det tager ca. 4½ time, og vi skal nu op i højderne igen. Der er et kæmpe 
vejprojekt i gang med anlæggelse af en 4-sporet motorvej til Quito på Andesbjergenes stejle skråninger. 
Flere strækninger er færdiggjort. På skråningerne bygges store betonfundamenter op, for at understøtte 
vejen. Meget imponerende vejbyggeri. Ja, der er virkelig sket meget på de 10 år siden turledelsens sidste 
besøg.   
 
Undervejs stopper vi ved floden for at se efter Torrent Duck, dog uden positivt resultat. Senere holdes en 
kaffe-/chokoladepause inden vi ankommer til Hotel San Sebastian ved 18-tiden. Inden middagen er der lidt 
tid til at få deponeret bagage på hotellet, da vi kun må have 20 kg inkl. håndbagage med på turen til 
Galapágos. 
 
Middagen på hotellet trækker lidt ud, selvom der ikke er andre gæster i restauranten. Valget på menukortet 
er begrænset (og smørret er harsk). Vi gør status for de første 6-dages landarrangement: 290 fuglearter.  
 
Dagens fugl: Guayaquil Woodpecker (efter kampvalg med Swallow-tailed Kite).  
 
 
Lørdag den 18. september 2010 
 
Nu starter Galapágos-delen, turens forventede højdepunkt. Tidlig morgenmad (som vanligt) kl. 6. Bus og 
guide ankommer planmæssigt kl. 06.45, og vi kommer hurtigt til lufthavnen på 15-20 min. Guiden fra 
Transcord, firmaet hvor vi havde købt vores flybilletter til/fra Galapágos, styrer os hurtigt og sikkert gennem 
kuffertindlevering og til security. Guiden hedder Veronica, og hun er ikke en Antpitta!  
 
Der er lidt forvirring omkring kørækkerne til gaten, men vi rammer den rigtige til sidst. Vi flyver med TAME, 
det ecuadorianske lufthavnsselskab, i en Airbus A-320, kl. 08.40 – 10 min efter planen. Det tager 45 minutter 
til mellemlandingen i Guayaquil.  
 
Afgang Guayaquil kl 10.55. Forventet flyvetid til Baltra 1 time 50 minutter. I flyet møder vi 6 danskere, der har 
rejst rundt i Ecuador i 14 dage, så der udveksles oplevelser og erfaringer.   
 
Vejr Galapágos: 2/8, SØ 4-5, 24 grader. 
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Så er vi landet på de fortryllende Galapágosøer. Baltra Airport. Foto: Tove Enggaard 

 
Landing på den gamle amerikanske luftbase på Baltra kl. 10.30 (lokal tid). Vi kommer gennem pas og 
toldkontrol. Sidstnævnte udelukkende til check af, at vi ikke har frugt med. Parkafgift skal betales kontant = 
100 USD pro pers. Vores guide Silvia Vargas står klar til at hente os, og så er vi på vej til M/Y Reina Silvia. 
Silvia Vargas bedyrer at hun ikke har lagt navn til båden. Den ære tilfalder den svenske dronning. Vi få 
indlogeret os i vores kahytter og herefter står den på frokost.  
 
I Baltra mødes vi af de første Black Noddyer, Brown Pelican, og Fregatfugle. Kl. 13 begiver vi os af sted til 
South Plaza, en sejltur som tager 2 timer. Undervejs ser vi de første Skråper og Tropikfugle. Efter at der var 
smidt anker i bugten ved South Plaza, bliver vi sejlet ind til øen i en Zodiac med henblik på en dry landing. 
Det vrimler med Galapágos Shearwaters og Swallow-tailed gulls. Endvidere Landleguaner i alle størrelser, 
og vi ser Cactus Finch sammen med Ground Finches. Vi ser solen på vej ned, og vi kan beundre dette tørre 
landskab med de spredte kaktustræer. Som solen går ned bliver den friske vind kølig, men vi kan varme os 
lidt ved at tænke på at har været på vores første landing på Galapágos. 
 

 Parti fra South Plaza. Foto: Peter Schousboe 
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Reina Silvia opankret i bugten South Plaza. Foto: Peter Schousboe 
 
Vi ligger for anker indtil kl. 23, hvor vi begiver os nordpå på vej mod Genovesa eller Tower (hvis man er til 
det engelske). Alle øerne har mindst et spansk og et engelske navn.  
 
Dagens fugl: Swallow-tailed Gull. 
  
 
Søndag den 19. september 2010 
 
Vejr: 8/8, SØ 2, 18-24 grader. 
 
Vi ruller hele natte i vores små kahytter. Vi har måttet tømme vores kufferter, for der er ikke plads på gulvet 
til dem. Hvis man ikke kender hinanden godt, så lærer man det hurtigt her. Det kræver nemlig godt 
samarbejde og gode koordinationsevner lige fra man står op, går på toilettet og i bad, klæder sig på og 
pakker til næste landing. Men vi skal nok ikke klage. Besætningen sover under fordækket – 6 personer i et 
rum.  
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 Man kom hinanden ved i kahytterne. Foto: Tove Enggaard. 
 
Da solen står op er vi tæt inden under kysten til Genovesa, og vi ankrer op i Bahía Darwin, et vulkankrater, 
som er kollapset og som nu er fyldt med havvand.  
 
Vi får lige lidt præ-morgenmad inden landgang kl. 6. Det bliver en mindeværdig landgang. Det vrimler med 
Rødfodede Suler og Fregatfugle. Den Rødfodede Sule yngler med 140.000 par. Hovedparten af 
Fregatfuglene er Great Frigatebird. Silvia siger 85% Great og 15% Magnificent. Vi ser selv en lille flok unge 
Magnificent, der som en anden bande jagter og tyranniserer Sulerne. Flere Suler og Tropikfugle jages, så de 
må kaste sig på vandet og overgive sig. Selv når de ligger hjælpeløst på vandet, kommer Fregatfuglene og 
napper dem i hoved og vinger og ryster dem. Underlig adfærd, for de har for længst afleveret deres bytte til 
Fregatfuglene. Måske er det en lektion, som de hurtigere afleverer deres bytte næste gang Fregatfuglene 
jagter dem. Fire arter finkefugle bliver det til: Large Ground, Large Cactus Finch, Small Ground Finch og 
Sharp-beaked Ground Finch. Sidstnævnte kaldes også Vampyrfinke, da den med sit skarpe næb kan bide i 
havfugleungerne for at få væske i form af blod. 
 
”Rigtig” morgenmad indtages kl. 9, og herefter tager vi på landgang på stranden. Et hold tager på en gåtur 
langs klippekysten og en anden bader, snorkler eller slapper af ved stranden. Og Inger A. har endelig fået 
gang i kameraet efter en skyet og halvmørk morgen.  
 
Om eftermiddagen bliver der igen mulighed for en dry landing. I morges var det 2 x wet. Vi går op ad Prins 
Edwards Steps til klippekanten, og hvor der er en sti ind til  kolonien på 200.000 Wedge-rumped Storm-
petrels. Inden kolonien går vi gennem mængder af ynglende Nazca Bobies. Forinden havde vi et Zodiac-
cruise langs den stejle klippevæg. Her ser vi en kæmpe han Pelssæl. Det firkantede og kraftige hoved 
adskiller den fra Søløverne. En Manta Ray identificeres først som en haj, men da den kommer op i 
overfladen ses 2 vingespidser en meter fra hinanden. Ligeledes kan konjekturen af den store fisk ses som 
en skygge under vandet.  
 
Oppe på plateauet giver Nazca Bobies os barske oplevelser, da et par tilsyneladende hakken halvstor unge 
til døde. De hakker ungen i hovedet og på ryggen, så den har åbne sår. Imedens kurtiserer de. Hvad er mon 
årsagen hertil? Er det en ny han, der har overtaget hunnen, og som en anden hanløve, der slår løveungerne 
ihjel for at parre sig og få eget afkom? Svaret blæser i vinden. Måske er der lavet studier herom, der forklarer 
denne umiddelbare voldsomme adfærd.   
 
Ankomst til Stormsvale kolonien, der ligger på en let skrånende klippekant. I modsætning til andre 
Stormsvaler er Wedge-rumped Storm-petrel aktiv på ynglepladsen om dagen, og ikke kun om natten. 
Stormsvalerne har nok så mange fjender, herunder den lokale Mosehornugle, som vi også ser et eksemplar 
af. Uglerne har specialiseret sig i fangst af Stormsvaler, der nappes, når de igen flyver ud af deres redehul. 
Uglen er væsentlig mørkere end vores egen race. Den har tilpasset sig lavaens mørke farve.  
 
Dagens fugl: Red-billed Tropicbird. 
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 Genovesa – en er perlerne på Galapágos. Foto: Peter Schousboe 
 

 
Langusta-menuen er reddet, så det blev til både suppe til frokost og hovedret til aftensmaden. Foto: Peter Schousboe 
 
Mandag den 20. september 2010 
 
Vejr: 8-0/8, SØ 0-2, 18-24 grader. 
 
Kaptajnen sætter turbo på maskinerne kl. 23.30 og skibet hopper over bølgerne som en anden Stormsvale. 
Herudover var der medstrøm, så vi kom 1 time hurtigere til Isabela (Albemarle) og Tagus Cove – kl. 05.30. 
 
Der var få deltagere på dækket kl. 6, men melding om Galapágos hawk, Galapágos Penguin, Flightless 
Cormorant og Green SeaTurtle fik hurtigt folk op af køjen. Der er 1400 par af Galapágos Penguin og 
bestanden er let stigende. Omvendt er bestanden på 1400 par Flightless Cormorant for nedadgående.  
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 Flightless Cormorant i sit rette element. Foto: Karsten Enggaard. 
 
 

 
Her bestemmer jeg, og I må gå uden om. Tagus Cove. Foto: Peter Schousboe 
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Landgang efter morgenmad kl. 08.30. Vi bestiger ”coven” og ser flere Darwin Finker (Small og Medium 
Ground Finch). Pludselig råbes der Woodpecker Finch, og sørme ja. Vi havde ikke regnet med denne art 
her. Typisk ses den på Santa Cruz. Vi får en online demonstration af en fugl, der bruger et redskab til at 
finde føde med. Flere gange kom den med sit ”værktøj” – en lille torn, som den stak ned i et hul mellem 
barken. Til sidst fik den ormen, som den havde lokaliseret nede under barken. Fantastisk oplevelse. Vores 
guide havde aldrig oplevet det før. Og det hele blev dokumenteret af fotograferne på tæt hold. Det er altså 
en anden oplevelse end at se det i Animal Planet.  

En Galapágos Flycatcher ses på vej tilbage fra vores vandretur halvvejs rundt omkring søen, hvor der også 
var White-cheeked Pintail og Moorhen. Tilbage på båden tager Silvia vandhundene med på snorkeltur. 
Turledelsen overvåger svømmeriet med fødderne i vand. Vandet var temmelig koldt, så 15-20 minutter uden 
våddragt var max for ophold i vandet. Der var fantastiske oplevelser med adskillige syn af Green Sea Turtle 
og farverige fisk. Fra båden ser vi Kuglefisk, da køkkenvasken ”løb over”. Kuglefisk eller Pindsvinefisk kan 
være ekstremt giftige, fordi de indeholder giftstoffet tetradotoxin. Denne nervegift dannes af bakterier i 
tarmkanalen og den overføres til bl.a. lever og hud. Det er derfor ikke uden risiko at spise en Pindsvinefisk. 
 

 
Punta Espinosa, Fernandina, med Isabela i baggrunden. Foto: Peter Schousboe 
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Selv en dyrlæge kan få nok at dyr! Foto: Birgit S. Rosenfeldt 

 
Eftermiddagen tilbringes med en landing på Punta Espinosa på Fernandina (Narborough). Undervejs hertil 
ser vi fiskestimer i overfladen, til stor glæde for Skråper, Noddyer, Suler og formentlig de rovfisk m.v., der har 
skræmt stimen op i overfladen.  
 
På land går vi lava-tur og ser vadefugle og en Belted Kingfisher. Havleguanerne er mere røde her.  
  
Dagens fugl: Woodpecker Finch. 

 
 

 
Lavakaktus. Noget af det første liv på lavaklipperne. Foto: Peter Schousboe 
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Tirsdag den 21. september 2010 
 
Vejr: 8/8, SØ 0-3, 18-25 grader. 
 

 
Ved du i øvrigt, at DOF Travels deltagere betaler co2-bidrag, så vi kan være med til at redde noget af regnskoven? 

Foto: Tove Enggaard 
 
Ankeret blev kastet kl. 4 på Santiago (James). Kl. 06.15 var vi i Zodiacen med wet landing i James Bay. To 
andre skibe har også smidt anker her, så vi må finde os at dele stranden og trailet med andre. Men guiderne 
sørger for at koordinere vandringerne, så vi undgår for megen sammenrend. 
 

 
Vikingerne klar til en ny erobring via wet landing. Foto Birgit og Bjarne S. Rosenfeldt 

 
Santiago havde for mange år tilbage en aktiv saltmine og folk begyndte at bosætte sig illegalt på øen. De 
medbragte geder, og inden længe var hele øen fyldt med dem. Parken måtte etablere fast overvågning via 
parkbetjente, så øen igen blev ubeboet af mennesker. Dog var der lige problemet med de 100.000 geder, 
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der skulle udryddes, da de ødelægger vegetationen til stor skade for det oprindelige dyreliv. De sidste geder 
blev skudt i 1980érne fra en helikopter.  
 
Øen rummer en lille koloni af Pelssæler. Vi ser 7 af slagsen, men de gemmer sig godt i lavasprækkerne. 
Pelssælen er i fremgang på Galapágos og bestanden er estimeret til 40.000 dyr. Herudover er Santiago den 
største yngleplads på Galapágos for Green Sea Turtle.    
 
Vi spejder forgæves efter Dark-billed Cuckoo, som skulle være på øen. Men den ses bedst i regntiden, så 
det blev ved snakken. Måske ser vi den på Santa Cruz. Vi ser i stedet for nogle fine og yderst tillidsfulde 
Galapágos Flycatchers.   
 
Smooth-billed Ani er karakterfugl. Den blev introduceret til Galapágos øerne af kvægavlere, fordi den spiser 
og fjerner parasitter på det indførte kvæg. Men udover at spise kvægparasitter, så spiser den også æg og 
unger af de lokale småfugle, og Silvia mener at fx Vermillion Flycatcher lider herunder. Tidligere sås denne 
art langt hyppigere end tilfældet er i dag.  
 
Vi dropper den planlagte svømme-/snorkeltur fra standen. Det er overskyet og tiden vil blive knap, så vi letter 
anker kl. 09.30 og styrer mod den lille ø Bartolomé udfor Santiagos NØ-kyst. Undervejs hertil sejler vi langs 
Santiagos nordkyst. Vi ser flere rokker tæt på, hvor deres vinger stikker op af havet. Herudover ses flere 
længere ude på havet springe op af vandet for at lande med et gevaldigt skumsprøjt. Ud af ingenting dukker 
en flok Fjortterner op. De forsvinder lige så hurtigt ud over det åbne hav.  
 
Ved ankomst og opankring i bugten ved Bartolomé ved 13.30-tiden ligger der 3 både i forvejen. En 
endagsturbåd og 2 dykkerbåde: Galapágos Aggressor I og II. Hvilke navne at døbe deres både. I 
eftermiddag er der dømt bade- og snorkeltur. Vi sejles i land og opretter en ”base” i skyggen af en klippe – 
nøjagtig som Søløverne. Et lille hold besøger standen på den anden side af lagunen. Vandet er her klart, og 
vi ser her nogle fine Green SeaTurtles. På vej tilbage ser Silvia to hajer tæt på land. Vi havde ellers opgivet. 
Det er Black-tipped Reef Shark, en større fætter til den White-tipped.   
 
Snorkel-holdet ser adskillige farvestrålende fisk. Karsten har undervandskamera med, så det bliver 
spændende at se, hvad der kommer ud af dette. Ingen Pingviner. De holder ellers til her. Leif ser en Gøg, 
men den forsvandt ind over den lille mangroveskov. Vi når lige et Zodiac-cruise, inden vi letter anker. Her ser 
vi en nyudklækket unge af American Oystercatcher. Herlig lille fyr.  
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Afslapning på dækket. Foto: Bjarne S. Rosenfeldt. 
 
Båden ruller en del, da vi sejler over San Salvador kanalen, som adskiller øerne Santiago og Santa Cruz. 
Lars sikrer sprutflaskerne i den ubemandede bar, der klirrer faretruende. Pludselig ser vi vores første 
Waved-/Galapágos Albatross. Den flyver med stive vinger forbi kølvandet. Endnu to følger efter. Sådan skal 
havfugle ses!  
 
Planen var, at vi skulle spise middag på søen, men selvom vi kommer i læ af Santa Cruz, så er der fortsat 
dønninger. Kaptajnen vælger så at ankre op ved øen North Seamore, så vi kan få en rolig middag. Efter en 
fredfyldt middag sejler vi til overnatning ved Punta Carrion, Santa Cruz.  
 
Dagens fugl: Waved Albatross.  
 
  
Onsdag den 22. september 2010 
 
Vejr: 0-8/8, SØ 2-3, 12-22 grader. I højlandet tåge og finregn. 
 
Vi sejles i land med zodiac på Santa Cruz. Mellem Baltra og Santa Cruz er der en færge, så flypassagerer 
kan komme med bus/færge til hovedbyen på Santa Cruz, Porto Ayora. Da vi kommer i land, holder vores bus 
klar for at bringe os på heldagstur på Santa Cruz.  
 
Vi starter i højlandets tågeskov, hvor skyerne ligger tæt og finregnen passerer med hyppige mellemrum. Her 
ved Los Gemelos,  må vi nøjes med at se Finker langs vejen, da det kun er lokale entreprenører, der må 
arrangere ture ind i området (det er sku’ strengt). Men langs vejen er der nu mange Finker, og jo mere vi 
kikker på dem, jo mere forvirret bliver vi. Finkerne hybridiserer, så der er flere, som vi ikke rigtigt kan placere. 
Vi får dog set flere Small Tree-finches og enkelte Large Tree-finches. Herudover en enkelt Woodpecker 
Finch. Der er rigtig mange Yellow Warblers og en enkelt havde fanget en larve, der synes umulig for den lille 
fugl at fortære. Men efter lidt tid, så var larven parteret, og vupti – tak for mad! Den måtte kravle væk, får den 
var så tung, at den ikke kunne flyve.  
 
Trafikken bliver mere og mere heftig, så vi opgiver og kører lidt længere ned, hvor vi gør holdt i en lille 
landsby, hvor der også er Finker! Dog kun Small Ground Finch samt nogle Kohejrer, som er nytilflyttere efter 
at en flok blev blæst ud af kurs af en storm og landede på øen. Nu er der masser af dem på de Galapágos-
øer, hvor der er kvæg.  
 
Vi kører så til ranchen Primicias, som ligger i umiddelbar tilknytning til Santa Rosa Reservatet med de store 
Kæmpeskildpadder. Ranchen er bygget til at kunne modtage turister med restaurant, turistbod og toiletter, 
og deres ”have” er flydt med 25 Kæmpeskildpadder i forskellige størrelser.  
 
Kl. 10 går vi en lille 1½ times tur i reservatet. Vi skal ud og se, om der er vand i den lokale pool. Vi blev dog 
snydt. Der var ikke meget vand og ingen Rørhøns eller Rails. Til gengæld blev vi belønnet med en lidt 
længere vandretur, hvor vores guide Silvia førte os til den forkerte ”udgang” – ved en nærliggende ranch. 
Hun tilbyder – som kompensation - at få bussen til at hente os, hvilket vi glædeligt accepterer. Da bussen 
ankommer, må vi først fjerne en ”lille” Kæmpeskildpadde, der lå midt på vejen. 4 mand måtte der til for at 
flytte den lille baby-skildpadde. Vores lille ”omvej” blev belønnet med obs. af Dark-billed Cuckoo, som Silvia 
opdagede. Så var hun i kridthuset igen. 
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Santa Rosa Reservatet. Her skulle gerne have været vand, men desværre.  

Og på vejen tilbage syntes Silvia, vores guide, at vi skulle fare lidt vild. Foto: Peter Schousboe 
 

 
Der er dyr på vejen. Foto: Karsten Enggaard. 
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En af turens læger underviser i skildpaddeløft. Det er et trin før skildpaddekast. Santa Rosa. Foto: Peter Schoursboe 

 
Vi spiser frokost på en restaurant i højlandet. Et bohemeagtigt sted. Maden er god og veltillavet. Tærte, 
kylling og kage + velkomstdrik med en god portion rom. Mætte og veltilpasse ruller vi ned til Porto Ayora. Her 
besøges Darwin Research Station og Lonesome George, den eneste tilbagelevende Kæmpeskildpadde fra 
øen Pinta. Den er sat sammen med to hunner indsamlet fra øen Pinta, men som er – af hvalfangere - sat af 
på øen San Christobal. De har ihverttilfælde lignende DNA som Lonesome George. Men indtil nu er der ikke 
kommet noget ud af det. Lonesome George er nok blevet for gammel med sine 60-90 år. Under besøget på 
Darwin Centeret bliver vi konfronteret med teorien om udbredelsen af de forskellige arter af 
Kæmpeskildpadder på Galapágos. Teorien er at udbredelsen er sket i istiden, hvor øerne var landfaste, da 
isen havde bundet alt vandet.  
 
Efter turen har Hans Meltoft drøftet teorien med Jon Fjeldså. I forbindelse hermed, oplyste Jon, at 
Galapágos-finkernes nærmeste slægtninge er Grassquits, og at det ”kun” er få (3-5) millioner år siden, at de 
kom til øerne.  
 
Så blev det endelig tid til lidt shopping og afsendelse af postkort. Og tid til en enkelt øl på en fortovscafe. Kl. 
17.30 går vi ombord på Reina Silvia, som har sejlet de 3-4 timer fra vores ankerplads på nordøen til Pto. 
Ayora. Endnu et aftensmåltid bliver klemt ned. I dag ½ time tidligere, så besætningen med familie i Pto. 
Ayora, lige kan nå at sige goddag.   
 
Dagens ”fugl”: Kæmpeskildpadde.  
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Ved du i øvrigt, at DOF Travels deltagere betaler co2-bidrag, så vi kan være med til at redde noget af regnskoven? 

Foto: Tove Enggaard. 
 
 
Torsdag den 23. september 2010 
 
Vejr: 8-4/8, SØ 2, 18-25 grader 
 
Vi ankommer til Floreana (Charles) kl. 05.45 lige til morgenkiks og landgang på Punta Cormorant. Her er en 
lagune, som rummer ynglende Flamingoer – og eventuelt Stylteløber. Desværre var der hverken Flamingo 
eller Stylteløber. Vi ser hvor Flamingoerne har lavet deres kegleformede reder, og et efterladt æg vidner om 
at Flamingoerne har været her, men at de har forladt området. Til gengæld ser vi to Rylearter: Least 
Sandpiper (Amerikansk Dværgryle) og Semipalmated Sandpiper (Tyknæbbet Dværgryle). Ellers ikke så 
meget at skrive hjem om – vi er jo blevet forvænte. 
 
Efter Punta Cormorant sejler vi ½ times tid til øen Champion, som rummer 20 par Charles Mockingbird. 
Herudover findes godt 60 par på øen Gardener. Det er den samlede verdensbestand. På sejlturen ser vi kun 
tre fugle. De er ikke meget at vise sig frem. Vi må ikke gå i land på øen, så det bliver et zodiac-cruise. På 
søsiden af Champion ser vi mange Galapágos Shearwaters søge føde på vandet. Som en anden Lom 
stikker de hovedet ned under vandet, og er der ikke noget mad, så flyver den halvtreds meter længere frem 
og prøver igen. De sorte Noddy Terns viser sig også fra deres bedste side til glæde for fotograferne. Efter 
cruiset bliver der lige tid for snorkel-holdet til at dyppe kroppene i en bugt ved Isla Champion. 
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Det var utroligt hvad kokken kunne fremtrylle. Foto: Tove Enggaaard 

 
Post Office Bay besøges. Vi bliver dog opholdt af en Pingvin, som ”talte” til os. Vores zodiac-driver kendte 
dens stemme, som han imiterede, og den svarede beredvilligt. Der var bunker af breve i postkassen. De 
venter på at nye besøgende tager deres brev med hjem og sender det til dem. Flere af os lægger selv et 
postkort med vores respektive adresser, og håber så at der kommer en turist forbi, og tager kortet med hjem 
til afsendelse.  
 
Om eftermiddagen bliver vi sat i land i byen Valasco Ibarre på Floreana ikke langt fra Post Office Bay. Her 
bor der 100 sjæle, som har en flot kirke med blåt lys, der tændes, når det bliver mørkt. Vores ”bus”, en 
halvåben vogn med træsæder og høje trin, står klar. Vi sætter os alle op, men der er ingen chauffør. Vi dytter 
i hornet, og der kommer en mand springende ude fra molen. Det er dog ikke hans tur til at køre op, for den 
chauffør, der var tiltænkt vores tur, kom susende netop, som vi har sat i gang. Det kommer til en større 
meningsudveksling mellem chaufførerne og vores guide. Vi kommer dog af sted i raslebussen efter 10 
minutters parlamentering.  
 

  
Max leder efter chaufføren til bussen, som skal køre os til højlandet.  
Foto: Birgit og Bjarne S. Rosenfeldt. 
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Vi kører op i højlandet. Landskabet er delvist ”dyrket”: appelsintræer, bananpalmer og indhegninger til dyr. 
For enden af vejen kommer vi til en ranch. Vi leder efter Medium Tree-finch, og efter en ivrig søgen, ser vi en 
enkelt hun. Den skulle være ”fairly common”, men udover en Cactus Finch ser vi kun masser af Small 
Ground Finches! Ved Wittmer’s cave ser vi efter Paint-billed Crake, men uden succes. Vi har gået gennem 
en indhegning med Kæmpeskildpadder af ukendt oprindelse, og her er der absolut ingen Finker. I stedet ser 
vi en Dark-billed Cuckoo. Vi søger ned mod vejen, hvor vi så adskillige Finker, da vi kom. Men det er i 
mellemtiden blevet finregn og aktiviteten blandt småfuglene er lav. Nogle af deltagerne kører med bussen 
ned til byen, medens andre giver Finkerne en sidste chance.  
 
Aftensmaden indtages på et hotel ud til stranden. Det er vores køkkenpersonale, der medbringer og 
tilbereder maden. Elvis, vores bartender, har drikkevarer med. Vi nåede dog lige at købe en flok store øl på 
hotellet til 2½ USD, en lidt anden pris end hos Elvis, der sælger små øl til 3 USD + 22% tax. Vi køber dog 
vinen til vores barbecue hos Elvis. En hyggelig middag under lidt andre forhold end til søs. Masser af grønt, 
pølser, kylling og oksekød. Den syngende læge synger vemodige sange sammen med Inger M. under 
zodiac-turen tilbage til skibet.  
 
Dagens fugl: Galapágos Penguin.        
 
 

 
Ved du i øvrigt, at DOF Travels deltagere betaler co2-bidrag, så vi kan være med til at redde noget af regnskoven? 

Foto: Birgit og Bjarne S. Rosenfeldt 
 
Fredag den 24. september 2010 
 
Vejr: 8-6/8, SØ 2-3, 17-22 grader 
Ved 6-tiden kastede vi anker – lige i tid til morgenmad. Vi skal starte vores besøg på Española (Hood) med 
en tur på stranden ved Gardner Bay. Vores landgange er nøje planlagt fra parkens side, så der ikke er alt for 
mange turister af gangen, som besøger de dyrerige områder. Vi må derfor vente med besøget i Albatros-
kolonien til senere, hvilket vil være til glæde for fotograferne, da morgenerne ofte er overskyede.  
 
Den flotte sandstrand på Gardner Bay består af smuldrede muslinger iblandet små glinsende lavastykker 
(nok mest det sidste). Den flade og store strand er fyld med Søløver, og i vandet dukker Green Sea Turtels 
op hele tiden. Vandet er dog uklart og der er ikke mange fisk her på den rene sandbund. En klippeformation 
et par hundrede meter ude giver dog mulighed for at snorkel-holdet får set nogle fisk. Inger M. ser en 
Stingray, som Karsten dog ser 5 af fra båden.  
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2 vandhundearter: den gråhårede og den gråskæggede.  
Foto: Birgit og Bjarne S. Rosenfeldt.  
 
Ved 11-tiden sejler vi en times tid til vores sidste landing på Punta Suarez, stedet hvor vi skal se Waved 
Albatross m.m. Dry landing efter en rundsejling ind bag en mole for at undgå brændingen, der her er er pæn. 
Søløveunger, herunder nogle, der er født til morgen, møder os. Efterbyrden ligger på stien til glæde for 
Mockingbirds og Firben. Hood er fyldt med Nazca Bobies, som yngler ved klippekanterne. Vi ser det berømte 
blowhole, hvor brændingen presses ind i et klippehul og presses højt op i luften, som en blåst fra en 
kæmpehval. Tropikfuglene yngler længere nede på klippeskrænten sammen med Svalehalemågerne. De 
Blåfodede Suler yngler længere inde på land, bl.a. på de stier vi tramper på. Et par havde deres store unge 
midt på stien og med en stor sten på den anden side, var det ikke til at undgå nærkontakt med parret, og de 
huggede uden varsel i vores fødder/ben. Og de har meget spidse næb, så fotograferne skal ikke bukke sig 
for langt ned uden beskyttelsesbriller!  
 

 
Nærkontakt med Blåfodet Sule. Foto: Tove Enggaard 
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Hele morgenen har vi haft syn på Albatrossernes flyvning til/fra ynglepladsen. Nu ser vi også nogle voksne 
fugle rigtig tæt på, og de første unger. Vi ser en voksen Albatros hakke/ruske en stor unge, som dog kan 
vandre derfra uden yderligere men. I området er der adskillige unger, der er døde, enten fordi de er blevet 
efterladt eller fordi de voksne fugle er døde. En tredje mulighed er, at de kan være hakket ihjel af en voksen 
fugl uden unge. De voksne fouragerer hovedsagelig syd for Isabela og ved Perus nordkyst. Sidstnævnte 
sted er der gang i langlinerne, så mange havfugle drukner, når de har bidt på en krog. Vi ser også flere 
efterladte æg, men bestanden på 12-20.000 par holder sig nogenlunde konstant.  
 
Ved 17-tiden letter vi anker og sejler mod nordvest til Baltra. I morgen er det rejsedag. Vi nyder de sidste 
Albatrosser og ser svalehalemågerne flyve ud til deres natlige fourageringstogt på havet.  
 
Finalen inden lyset forsvinder var en flok på ca. 50 Bottlenosed Dolphins, som følger skibet og flere 
eksemplarer leger foran boven. Silvia fløjter. Det skulle tiltrække Delfinerne. En værdig afslutning på vores 
Galapágos-eventyr.  
 

 
Delfinerne siger farvel og god rejse. Foto: Tove Enggaard 

 
Gallamiddag med officererne og turledelsen i hvidt! Takketale og overlevering af tips til crew og guide. Vi 
nyder et glas vin, øl, vand eller to. Barregningen betales, og Elvis tjekker grundigt kreditkortene via 
mobiltelefon. Det kniber dog med forbindelsen, så der kan lige nås en sidste godnatdrink.  
 
Dagens ”fugl”: Bottlenosed Dolphin 
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Takketale for guide, kaptajn og besætning.                                 Bartender Elvis gør klar til regnskabets time! Fotos: Tove Enggaard 
 
Lørdag den 25. september 2010 
 
Vejr: 7/8, SØ 2, 17-23 grader 
 
Efter 8 timers sejlads ankrer vi op ved Baltra ved 1-tiden om natten, så vi kan få de sidste timers søvn i ro for 
maskinstøjen. Søen har været rolig under sejladsen, men vi har også sydøst passaten i ryggen.  
 
Kufferterne pakkes og vi venter på at komme i land og med lufthavnsbussen. Kufferterne transporteres 
separat. Ved ankomst til Baltra Airport får vi at vide af Silvia, at vores fly er aflyst, og TAME flyver kun med 
en afgang i dag. Og den er 1 time senere og tilmed med en mellemlanding i Guayaquil i stedet for et direkte 
fly. Øv, hvor TAMT. Der røg chancen for et par timers shopping i Quito. Den forsinkede afgang betyder at 
den manglende logistik omkring kufferttransporten fra havnen til lufthavnen ikke har nogen betydning. Silvia 
kan ikke få fat i besætningsmedlemmet, der vogter vores kufferter, da mobilforbindelsen var dårlig. 
Kufferterne kommer omsider frem med en bus, og ikke den vogn, der var bestilt hertil.  
 
Afgang Baltra kl. 12.10 en halv time før flyets planlagte afgang. Flyet er helt proppet, men de har jo også 
annulleret en afgang. Forventet flyvetid til Guayaquil 1 time 45 minutter, hvor vi lander kl. 14.45 lokal tid. Vi 
venter en rum tid (over 1 time) i flyet under mellemlandingen. Vi følger brændstofpåfyldningen, aflæsning af 
bagage herunder talrige fiskekasser. Grunden til at vi opdager at det er fisk, er at en af kasserne var gået i 
stykker i en af enderne, og to store tun indpakket i plasticposter væltede ud.  
 
Den sidste halve times flyvning til Quito var lidt turbulent. Tunge regnbyger hang lavt over bjergene. Selv 
stewardesserne blev sat i stolen, og vi fik ingen servering. 
 
Vores Transcord-guide og chauffør anede intet om det aflyste fly, så de havde troligt stået og ventet på os i 
lufthavnen i Quito i rigtig lang tid. Hurtig indkvartering på San Sebastian og de fleste deltagere prøvespiste 
menuen i det nærliggende pizzeria for at vurdere om det var egnet til afskedsmiddagen.  
 
Dagens fugl: Magnificent Frigatebird.  
 
Søndag den 26. september 2010 
 
Vejr: 0-8/8, svag vind, 9 grader.  
 
Antisana vulkanen er målet for dagens ekskursion. Vi skal fra Quito i 2850 meters højde til 4100 meters 
højde  på Antisana vulkanen. Så den fysiske aktivitet skal være behersket, ellers bliver vi stakåndet i disse 
højder.  
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Roger og chauffør ankommer til hotel San Sebastian rettidigt kl. 07.30, og vi kører de 1½ time til det første 
kontrolpunkt. Vi stopper første gang et par km oppe i ca. 3400 moh. Vores targetart er her Black-tailed 
Trainbairer, men vi må nøjes med at høre den respondere på Rogers playback. Giant Hummingbird flyver 
højt over os et par gange, og en Crimson-mantled Woodpecker lader sig se frit fremme på en klippe.  
 
Vi kører videre og Roger opdager en Kondor højt oppe, og den forsvinder langsomt i det fjerne. Når vejret er 
godt, så flyver Kondoren højt, og vi har rigtigt godt vejr! Det har ellers regnet noget den sidste uge, siger 
Roger, men typisk med klare morgener og så byger om eftermiddagen. Roger oplyser, at der kun er 70 
Kondorer tilbage i hele Ecuador, så den er hårdt presset. Fonde omkring Birdlife International havde ellers 
planlagt at opkøbe en stor del af området på toppen af vulkanen til en pris på 1 mio. USD. Men så kom 
finanskrisen og det blev sat i bero. Kvæg- og landbrugsområder breder sig, ligesom vi ser 
plantagetilplantninger med nåletræer. Herudover jages der også i området, så Kondoren er ikke sikret her på 
dens bedste lokalitet i landet.  
 

 
Tre generationer passer kvæg. Og den gamle kunne skam løbe rigtigt hurtigt. Foto: Tove Enggaard 
 
Vi kommer op på et plateau inden lake Mica. Her er der fladt og sparsom beplantning. Her lever Andean 
Gulls og Lapwings, ligesom vadefugle og ænder kan ses i træktiden. Mellem Baidsrylerne opdager Roger en 
Prærieløber, og han får en ny Ecuador-art. Det er blevet til hele 1.415 arter for ham, så med endnu en, så er 
smilet stort hos den gode svensker.  
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Roger på vej ud efter fotodokumentation af Prærieløber. Foto: Peter Schousboe 

 
 
Vi ser først endnu en Kondor rigtigt fint, og senere får Lars øje på to sammen omkring den snedækkede 
vulkantop. Umiddelbart herefter ses 7 flotte Black-faced Ibis, som har deres nordligste udbredelse her. Ved 
lake Mica holder vi frokost. Der er en del lokale besøgende, og der sejles i gummibåde og der fiskes. Men 
der holder også Silvery Grebe til i søen, ligesom vi ser en masse Andean Coots, og nogle ænder. Så der er 
masser at se på under vores frokost. Som nævnt er der flere søndagsturister. Af bilerne at dømme (4-
hjulstrækkere), så det kunne være de rige folks børn fra Quito, der er på tur. De er nysgerrige, og de 
forsøger at  få kontakt til os på engelsk. De for lov at se i et teleskop. Det har de ikke prøvet før, for stor var 
deres overraskelse over, at man pludselig kunne se ting rigtig tæt på. 
 

 
Lake Mica, Antisana. Foto: Peter Schousboe 
 
Vi kører stille og rolig tilbage, og når at besøge en hacienda, der har feeders til Ecuadorian Hillstar, den 
eneste Kolibri, der trives i denne højde. Og her ser vi den rigtig tæt på.  
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Tilbage på hotellet ved 16-tiden, så der bliver tid til at få pakket til i morgen. Her skal vi igen tidligt op for 
afrejse. Afskedsmiddag på La Pizzeria. Turledelsen har bestilt en 3-retters menu og en masse halve 
rødvinsflasker. En ny lov siger, at det ikke er tilladt at servere spiritus om søndagen efter kl. 18.00. Da vi 
skulle mødes til tjeklisten på hotellet var det ikke alle, der nåede at få bestilt, så sjatterne blev fordelt til 
værdigt trængende. Heldigvis tog pizzariejeren ikke alkoholpolitiken helt alvorlig. Roger deltog i 
afskedsmiddagen, og der blev holdt takketaler og skålet for en god tur. 
 
Konkurrencerne omkring antal Kolibriarter, og det samlede artsantal blev opgjort. Antallet af kolobriarter blev 
38, og gættene var her mellem 27 og 57. To havde gættet resultatet: Birgit og Leif, så der måtte lodtrækning 
til og Roger var den kontrollerende myndighed. Vinderen blev Leif og Birgit måtte nøjes med trøstepræmien.  
For artskonkurrencen over antallet af totalt noterede arter, var dette opgjort til 389, og Inger M. vandt med et 
gæt på 390. Tillykke til vinderne.  
 
Da vi skulle tidligt op sluttede festen ved 21-tiden. Tilbage til hotellet var der meddelelse fra hotellet om, at 
der ikke ville være vand på badeværelserne fra kl. 23 til 05 om morgenen.  
 
Dagens fugl: Black-faced Ibis.  
 
Mandag den 27. september 2010 
 
Bussen afgik kl. 05.45 præcist. Vi skal være tjekket ind i lufthavnen 3 timer før, så der er god tid til tjek-ind, 
betale lufthavnsskat (USD 40,80 pro pers og KUN i kontanter!), immigration, security, shopping m.v. Nogle 
shopper mere end andre i transithallen.  
 
Take off KLM MD11 kl. 09.25. Flyvetiden til mellemlandingen i Bonaire er 2 timer 20 minutter. Opholdet i 
Bonaire var temmelig kaotisk. Flyets ene bagdør havde problemer, så den blev ikke åbnet, og vi kom ikke ud 
som planlagt. Alle madkantinerne skulle derfor ud/ind gennem fordøren og gennem hele flyet til bagenden af 
flyet, hvor ”køkkenet” var. Da det var 36 grader udenfor, så kneb det gevaldigt med frisk luft. Take off 
Bonaire kl. 14.10 lokal tid med 40 minutters forsinkelse. Forventet flyvetid til Amsterdam: 8 timer 40 minutter. 
 
 
Tirsdag den 28. september 2010 
 
Landing Amsterdam kl. 04.40. Trods forsinket afgang i Bonaire landede vi 25 minutter tidligere end planlagt i 
Amsterdam. Vi havde kraftig medvind med tophastighed på 1104 km/timen.  
 
Flyet til København afgår kl. 07.25 så vi har lige 2½ time, der skal overstås. Efter 1 time og 10 minutters 
flyvning lander vi i Kastrup kl. 07.40 i frisk nordøsten vind.  
 
En dejlig tur er næsten overstået, for nu skal jyderne jo lige helt hjem først.  
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Samlet artsliste 
 
Som grundlag for artslisten er der udarbejdet et regneark, hvor antal observationer/noteringer er 
sammenlagt. Antal noteringer skelner således ikke med, at de samme fugle kan være set på flere dage.  

 

Taksonomien og fuglenavne er primært som oplistet i Field Guiden The Birds of Ecuador af Robert S. 
Ridgely og Paul J. Greenfield suppleret for udvalgte arter med arts- og raceopdeling fra Clements Tjekliste 
fra september 2009.  

 

Conservation status over rødlistearter er opført for nogle arter. Det er dog ikke undersøgt konsekvent. 
Inddelingen er sket efter IUCN’s liste (International Union for Conservation of Nature and Naturel 
Resources). Conservation status er grupperet således:   Extinct – Threatened (Critially Endangered, 
Endangered, Vulnerable) – A lower risk (Near Threatened) – Least Concern.  

 
Galapágos Penguin – Spheniscus mendiculus  
Endemisk. Conservation status: endangered.  Verdens sjældneste Pingvin med ca. 1500 individer opgjort i 
2004. Vi så i alt 11 fugle: 8 Tagus Cove på Isabela og 3 ved Post Office Bay, Floreana. Under zodiac-turen 
og landing i Post Office Bay kaldte vores zodiac-fører en Pingvin hen til os. Den ”talende” Pingvin blev derfor 
udnævnt til dagens fugl. Arten er den eneste Pingvin, der yngler på den nordlige halvkugle tæt på Ækvator. 
Den kan overleve her som følge af den kolde vand, som er et resultat af mødet med de kolde Humbolt og 
Cromwell strømme.     
 

 
Galapágos Pinguin på spring. Foto: Karsten Enggaard.  
 
 
Little Tinamou - Crypturellus soui harterti 
Underarten harterti, som lever i Pacific slope i Ecuador og Colombia, blev hørt med 2-3 fugle i Rio Palenque. 
 
Silvery Grebe – Podiceps occipitalis juninesis 
Vi så 6 fugle i Mica søen ved Antisana vulkanen den 26/9. 
 
Pied-billed Grebe – Podilymbus podiceps 
3 fugle sås den 16/9 i Rio Palenque.  
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Waved Albatross – Diomedea irroata 
Endemisk. Conservation status: endangered. Bestanden var i 2001 opgjort til ca. 34.000 individer. Ifølge 
Silvia er bestanden nu ca. 12.000 par. Der har været frygt for artens kollaps pga. langline fiskeri, illegalt 
fiskeri i nærområdet samt turisme. Yngler kun på øen Española/Hood på Galapágos udover nogle få par på 
fastlandet. Vi noterede i alt 80 fugle primært på Hood Island den 24/9, samt 3 under sejladsen nord for 
Santiago den 21/9 samt 2 fra vores zodiac-cruise omkring Isla Champion den 23/9.  
 

 
Waved Albatross. Foto: Karsten Enggaard. 

 
Galapágos Petrel – Pterodroma phaeopygia 
Endemisk. Conservation status: critically endangered. Største trussel er tilstedeværelsen af rotter på 
yngleøerne. Tidligere regnet som en race af Dark-rumped Petrel. I alt 49 noteringer fordelt på 5 dage under 
sejladsen på Galapágos. Flest den 18/9 under sejladsen fra Baltra til South Plaza.  
 

 Galapágos Petrel. Foto: Birgit og Bjarne S. Rosenfeldt.  
 
White-vented Storm-Petrel – OceAnites gracillis galapagoensis 
Kaldes også Elliots Storm-Petrel. Underarten på Galapágos – galapagoensis – ses ofte i kølvandet på skibe. 
Dens ynglesteder er ukendt, og der er kun fundet en eneste rede af arten!  Sås næsten dagligt på 
Galapágos med 347 fugle. Flest den 21/9 med 200 under sejlads nord for Santiago.    
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Wedge-rumped Storm-petrel – Oceanodroma tethys tethys 
Talrig på ynglepladsen på Genovesa, hvor vi vurderede et antal på 5000 fugle. Herudover spredte 
iagttagelser på 45 individer. Ynglebestanden på Genovesa er tidligere opgjort til 200.000 par. 

 

 
Wedge-rumped Storm-petrel. Foto: Karsten Enggaard 

 
 

 
Kolonien med Wedge-rumped Storm-petrel på Genovesa. Foto: Karsten Enggaard. 

 
Galapágos Shearwater – Puffinus subalaris 
Endemisk. Tidligere betragtet som en underart af Audobon’s Shearwater, men er nu udskilt som selvstændig 
art. Meget almindelig på Galapágos med 1600 noteringer. Sås ofte i større flokke omkring yngleplads på 
stejle klippeskråninger.   
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Galapágos Shearwater. Foto: Birgit og Bjarne S. Rosenfeldt.  

 
Red-billed Tropicbird – Phaethon aethereus mesonauta 
I alt 303 fugle noteret. Flest Genovesa med 200 fugle den 19/9. Herudover 2 dage med 50 fugle (18/9 South 
Plaza og 24/9 Española.  

 

Red-billed Tropicbird. Foto: Karsten Enggaard.  
 
Magnificent Frigatebird – Fregata magnificens 
Den mest udbredte fregatfugl som noteredes alle dage på Galapágos. Vi bogførte i alt 305 fugle. 
 
Great Frigatebird – Fregata minor ridgwayi 
Kaldes også Pirate Bird. Fouragerer til langt til søs, hvor Magnificent fouragerer tættere på land. Udover en 
enkelt iagttagelse den 18/9, sås resten – 500 fugle – på Genovesa den 19/9. Formentlig overset på havet. 
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Den lille piratunge af Great Frigatebird – Genovesa. Foto: Karsten Enggaard 
 
Frigatebird sp – Fregata sp 
På Genovesa noteredes 500 Fregatfugle som ubestemte.  
 
Nazca Booby – Sula granti 
Tidligere anset for en underart af Masked Booby, men er nu ophøjet til selvstændig art. 
I alt noteret 885 fugle. Sås alle dage på Galapágos, bortset sidste dag. Flest den 19/9 med 500 på 
Genovesa samt 350 den 24/9 på Española.  
 
Blue-footed Booby – Sula nebouxii excita 
Endemisk underart for Galapágos. Vi havde fine og intense observationer af ynglende fugle på Española, 
hvor vi så deres vidunderlige parringsdans”. Flest fugle sås den 20/9 ved Isabela og Fernandina. Totalt 
opgjort til 240 iagttagelser. 
  

 
                                               Blue-footed Booby. Hannen er i fuld gang med parringsdansen. Foto: Karsten Enggaard.    

 
 
Red-footed Booby – Sula sula websteri 
Endemisk underart for Galapágos. Man er nødt til at besøge Genovesa for at få en mega-oplevelse ved 
synet af de Rødfodede Suler. Her yngler den talrigt, og vi havde mange fine obs af såvel ynglende fugle som 
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unger/ungfugle, der pludseligt ”dukkede op” i et mangrovetræ lige i hovedhøjde. Hovedparten af de 2000 
noterede fugle var af den brune fase. Et mindreantal var af den hvide fase < 10%.  
 

 
Red-footed Booby. Foto: Birgit og Bjarne S. Rosenfeldt.  

 
Neotropic Cormorant – Phalacrocorax brasilianus brasilianus 
Vi så 2000 fugle flyve forbi os til overnatning ved Rio Palenque den 16/9. Herudover en enkelt iagttagelse, 
da vi passerede Rio Guallambaba.   
 
Flightless Cormorant – Phalacrocorax harrisi 
Endemisk. Conservation status: endangered. Unægtelig et særsyn at en fugl, der ikke kan flyve, og som har 
overlevet til nutiden. Med en bestand på 900-1500 individer, er det en af de sjældneste fugle i verden. Den 
yngler kun på øerne Fernandina og Isabela. Der har været gjort store anstrengelser for at sikre arten. Bl.a. er 
hunde, katte og svin blevet fjernet fra øerne. Største farer er rotter, drukning i fiskenet og menneskelig 
forstyrrelse. Vi noterede 20 fugle, hvilket er 2,2% af verdensbestanden (såfremt populationen er det laveste 
estimat på 900 individer). Vi så ynglende fugle både ved Tagus Cove på Isabela (9 fugle) og Punta 
Espinosa, Fernandina (11 fugle).  
 

 
Flightless Cormorant. Foto: Karsten Enggaard 
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Brown Pelican – Pelecanus occidentalis urinator 
Endemisk underart for Galapágos. Så dagligt under Galapágos-besøget med 10-15 pr. dag. I alt noteret 86 
fugle.   
 
Striated Heron – Butorides striatus striatus 
To iagttagelser: 24/9 på Española og 25/9 Baltra.  
 
Lava Heron – Butorides sundevali  
Endemisk (underart) for Galapágos. Clements har tidligere regnet denne som en selvstændig art, men nu er 
hele Mangrovehejre problematikken igen-igen blevet reklassificeret, og Clements konklusion er nu, at 
Lavahejre er en underart af Striated Heron - Butorides striatus sundevali. Andre fuglebogsforfattere, regner 
den fortsat som selvstændig art.  
 

 
Du er vist for stor til mig. Lava Heron. Foto: Karsten Enggaard.  

 
Yellow-crowned Night-heron – Nyctanassa violaceus pauper 
Endemisk underart på Galapágos. I alt 54 fugle blev noteret på 4 dage. Flest – 50 – på Genovesa den 19/9, 
hvor vi ”vadede” i dem, herunder mange ungfugle.  
 
Great Blue Heron – Ardea herodias 
Spredte iagttagelser på Galapágos fordelt på 5 dage med i alt 6 fugle.  
 
Little Blue Heron – Egretta caerulea 
Det blev til blot 2 fugle den 16/9 Rio Palenque. 
 
Great Egret – Egretta alba 
4 fugle, heraf 2 i Guayaquil Airport henholdsvis den 11/9 (første fugl på turen) og 25/9. Herudover 2 fugle Rio 
Palenque den 16/9.  
 
Snowy Egret – Egretta thula brewsteri 
5 fugle sås under eftermiddagen den 16/9 Rio Palenque.  
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Cattle Egret – Bubulcus ibis 
Almindelig såvel på landarrangementet som på Galapágos. Ud af 396 fugle er de 230 set på Galapágos: 
Santa Cruz med 200 og Floreana med 30. Disse fugle er efterkommere efter en folk, der blev blæst ud af 
kurs i en storm, og som ”nødlandede” på Santa Cruz.  
 
White-cheeked Pintail – Anas bahamensis galapagensis 
Endemisk underart på Galapágos. 28 sås den 20/9 Targus Cove, Isabela, og 2 den 23/9 Punta Cormorant, 
Floreana.   

 
Andean Teal – Anas flavirostris andium 
20 rastende fugle sås Vulcano Antisana den 26/9. Underarten andium træffes i Colombia og det nordlige 
Ecuador.  
 
Yellow-billed Pintail – Anas georgica spinicauda 
3 fugle sås forbiflyvende til landing ved Vulcano Antisana den 26/9. Det var samtidig med andre spændende 
arter, bl.a. 2 Andeskondorer, så der var vist ikke fokus på de små rapænder, hvorfor mange ikke tog Rogers 
annoncering til sig.  
 
Ruddy Duck – Oxyura jamaicensis ferruginea 
7 feber-fugle sås 26/9 Lake Mica, Vulcano Antisana, i en højde på 4100 meter over havet.  
 
Black-faced Ibis – Theristicus melanopis branickii 
7 fugle den 26/9 Vulcano Antisana. De sås rigtigt godt - fødesøgende i græsset og forbiflyvende med lyd – 
så godt at de blev udnævnt til dagens fugl. Arten befinder sig i dets nordlige udbredelsesområde, så vi har 
her med en lokal sjældenhed at gøre. Underarten branickii’s udbredelse er begrænses til en højde af 3000-
5000 moh i Ecuador, Peru og Bolivia.  
 

 
Black-faced Ibis. Foto: Birgit og Bjarne S. Rosenfeldt. 

 
Andean Condor – Vultur gryphus 
Conservation status: Near threatened. Fuglen, der har det længste vindespand - på 3,2 meter – af alle 
landfugle i verden. Hannen kan blive 1,3 meter fra hoved til hale og veje op til 15 kg. Vi så i alt 4 fugle. Den 
første så vi overraskende den 11/9 på vej til Yanacocha Reserve, en han, fløj over en dal under rimelige  
betingelser. Herudover 3 fugle på Vulcano Antisana (1 juv og 2 ad) den 26/9: en i 3500 meters højde og 2 i 
3800 meters højde.  
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Andean Condor nær Yanacocha. Foto: Birgit og Bjarne S. Rosenfeldt. 
 
Black Vulture – Coragyps atratus brasiliensis 
Almindelig på fastlandet med i alt 215 noteringer. Flest den 17/9 med 164 på turen Rio Palenque til Quito.  
 
Turkey Vulture – Cathartes aura ruficollis 
Sås næsten dagligt i den første uge på fastlandet. I alt 48 fugle. Flest den 17/9 turen Rio Palenque til Quito.  
 
Osprey – Pandion haliatus carolinensis 
1 en enkelt iagttagelse af en fjern og højtskruende fugl den 16/9 Rio Palenque. Underarten carolinensis er 
en vintergæst fra Nordamerika.  
 
Hook-billed Kite – Chondrohierax uncinatus uncinatus 
6 fugle set fordelt på 2 dage: 2 den 15/9 Séptimo Paraiso Lodge (P-pladsen), og 4 den 16/9 Milpe Road. 
 
Swallow-tailed Kite – Elanoides forficatus yetapa 
Vi så 4 fugle under vores buskørsel ikke langt fra Rio Palenque den 16/9. Den første sås, da vi ventede på 
grønt lys ifm. vejarbejde. Heldigt for det, for den kredsede fint lavt over el-ledningerne. 
 
Variable Hawk – Buteo polyosoma  
Hele 10 fugle sås ved Vulcano Antisana den 26/9. Herudover 1 den 11/9 Yanacocha Reserve og 1 den 17/9 
fra bussen mellem Rio Palenque-Quito.  
 
Galapágos Hawk – Buteo galapagoensis 
Endemisk. Conservation status: vulnerable. Det anslås, at der kun er 150 ynglepar. Vi noterede 9 fugle (3% 
af verdensbetanden): 2 Tagus Cove, Isabela, 2 Punta Espinosa, Fernandina, 3 James Bay, Santiago, 2 
Punta Soares, Española.  
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Galapágos Hawk. Foto: Karsten Enggaard. 

 
Plain-breasted Hawk – Accipiter (striatus) ventralis 
2 fugle den 11/9 Yanacocha Reserve. Clements betragter arten som en underart af Sharp-shinned Hawk 
Accipiter striatus ventralis.   
 
Tiny Hawk – Accipiter superciliosus fontaniere 
Vi fik set en siddende fugl, en han, som gav os gode muligheder for skop-obs i Rio Palenque den 17/9. Arten 
er sjælden i fugtige lavlandsskove. Hannen er ikke større end en drossel (20 cm).    
 
Barred Hawk – Leucopternis princeps 
1 fugl den 15/9 fra parkeringspladsen Séptimo Paraiso Lodge.  
 
Harris’s Hawk – Parabuteo unicinctus harrisi 
En enkelt iagttagelse den 14/9 af en ungfugl ved Fedtfugle-lokaliteten Rio Guallabamba.  
 
Black-chested Buzzard-eagle – Geranoaetus melanoleucus australis 
Vi fik lige denne art med på listen under nedturen fra Vulcano Antisana den 26/9, hvor vi så en fugl i fint lys. 
 
Roadside Hawk – Buteo magnirostris magnirostris 
Den mest udbredte Hawk, som blev set med 8 fugle på 6 forskellige dage. Flest den 14/9 med 3 
observationer.  
 
White-rumped Hawk – Buteo leucorrhous 
En enkelt fugl af denne ualmindelige buteo sås skrue op og glide væk under gode betingelser under 
transporten fra Bellavista Lodge til Mindo Loma den 14/9.  
 
Short-tailed Hawk – Buteo brachyurus brachyurus 
4 fugle med 2 ved Fedtfugle-lokaliteten Rio Guallabamba den 14/9 og 2 fugle Rio Palenque den 17/9.  
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White-throated Hawk – Buteo albigula 
En enkelt observation den 12/9 ved morgenen gåtur udfra Bellavista Lodge. Fuglen sad i toppen af et træ 
relativt tæt på, så det blev det fine skop-obs. Lidt efter lettede fuglen og skruede sig op. Arten er en sjælden 
trækfugl fra det sydlige Sydamerika – austral migrant.  
 
Black Hawk-eagle – Spizaetus turannus serus 
En lidt mærkværdig notering den 14/9, hvor vi, i den tågede og regnfulde Mashpi Reserve, hørte en kalde.  
 
Black-and-chestnut Eagle – Spizaetus isidori 
En lille gruppe fik set en ungfugl under en opklaring fra parkeringspladsen Séptimo Paraiso Lodge den 15/9. 
Arten er opført som sjælden i subtropisk og tempereret skov.  
 
Carunculated Caracara – Phalcoboenus carunculatus 
Meget almindelig på Vulcano Antisana fra 3000 moh. Vi noterede hele 100 fugle den 26/9. 
 
American Kestrel – Falco sparverius aequatorialis 
I alt 5 fugle blev bogført: 1 den 11/9 på vej til Yanacocha Reserve, 2 den 18/9 fra flyet Quito lufthavn samt 2 
den 26/9 Antisana.  
 
Andean Guan – Penelope montagnii atrogularis 
Bagtroppen fik set 4 fugle Yanacocha Reserve 11/9. 
 
Wattled Guan – Aburria aburri 
1-2 fugle hørt fra Séptimo Paraiso Lodge (morgen og aften) den 14/9. 
 
Sickle-winged Guan – Chamaepetes goudotii fagani 
1 fugl blev lokket til af frugtfodringen Refugio Paz de las Antpittas i Mindo-området den 15/9.  
 
Dark-backed Wood-Quail – Odontophorus melanonotus 
1 hun med 2 store unger lod sig lokke ud på stien til fodring Refugio Paz de las Antpittas i Mindo-området 
den 15/9.  
 
White-throated Crake – Laterallus albigularis albigularis 
2 hørtes spille Rio Palenque den 16/9. 
 
Andean Coot – Fulica ardesiaca 
130 fugle Lake Mica, Vulcano Antisana, den 26/9. Clements benævner arten: Slate-colored Coot.  
 
Common Moorhen – Gallinula chloropus cachinnans 
3 iagttagelser fra Galapágos: 20/9 1 Tagus Cove, Fernandina samt 22/9 2 Santa Rosa Sanctuary, Santa 
Cruz.  
 
American Oystercatcher – Haematopus palliatus galapagensis 
Endemisk underart. I alt 15 på Galapágos fordelt på 5 dage. Ved Bartolomé sås en nyudklægget unge – ikke 
mange dage gammel.   
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American Oystercatcher med nyudklægget unge. Bartolomé. Foto: Karsten Enggaard.  

 
Andean Lapwing – Vanellus resplendens 
50 fugle sås i Páramo-biotop Vulcano Antisana den 26/9.  
 
Pied Plover – Hoploxypterus cayanus 
2 fugle af denne smukke art landede på modsatte bred, Rio Palenque, den 16/9.  
 
Semipalmated Plover – Caradrius semipalmatus 
Amerikas svar på Stor Præstekrave. 9 fugle Galapágos med flest – 5 - den 21/9, James Bay, Santiago (3), 
og Bartolomé (2). 
 
Bairds Sandpiper – Calidris bairdii 
30 eksemplarer sås i Páramo-biotop Vulcano Antisana den 26/9. 
 
Semipalmated Sandplover – Calidris pusilla 
En enkelt observation den 23/9 Punta Cormorant, Floreana.   
 
Least Sandpiper – Calidris minutilla 
3 fugle fra fastlandet den 16/9, Rio Palenque. 2+1 fugl fra Galapágos (Punta Cormorant, Floreana, og Punta 
Suares, Española).  
 
Buff-breasted Sandpiper – Tryngites subruficollis 
Roger var helt oppe og ringe, da han opdagede en blandt Bairdsryler Vulcano Antisana. Det var en ny 
Ecuador-art for ham.  
 
Spotted Sandpiper – Actitis macularia 
3 sammen Rio Palenque, den 16/9. 
 
Ruddy Turnstone – Arenaria interpres morinella 
I alt 25 observationer fra Galapágos fordelt på 5 dage.  
 
Sanderling – Calidris alba 
3 sås den 21/9 James Bay, Santiago. Endvidere 1 fugl den 23/9 Punta Cormorant, Floreana. 
  
Wandering Tattler – Tringa incana 
Den talrigste vadefugl på Galapágos. I alt 29 noteringer fordelt på 6 dage. 
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Wandering Tattler – talrig på klippeskærerne. Foto: Birgit og Bjarne S. Rosenfeldt.  

 
Whimbrel – Numenius phaeopus hudsonicus 
Den amerikanske underart af Småspove – Hudsonian Curlew. Sås næsten alle dage på Galapágos med 18 
fugle. Flest den 23/9 ved vandreservoiret i højlandet, Floreana, hvor 10 fugle sås.  

 
Red-necked Phalarope – Phalaropus lobatus 
3 + 12 fugle sås af de utrættelige havobsere på havet henholdsvis den 19/9 og 24/9.  

 
Andean Gull – Chroicocephalus serranus 
3 fugle sås i udkanten af Quito den 17/9. Herudover 4 fugle i Páramoen Vulcano Antisana den 26/9.   
 
Lava Gull – Larus fuliginosus 
Endemisk. Conservation status: vulnerable. En af verdens sjældneste måger med kun 400 par.  
Vi noterede 22 fugle: 9 den 18/9 Baltra, 10 den 19/9 Genovesa og 3 den 22/9 Santa Cruz, fiskemarkedet i 
Pto. Ayora.   
 

 Lava Gull. Foto: Birgit og Bjarne S. Rosenfeldt. 
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Swallow-tailed Gull – Larus fuliginosus 
Endemisk. Fouragerer om natten, og er derfor ikke så udsat for prædation fra Fregatfugle. Er den eneste 
måge/havfugl, der er helt nataktiv. Vi noterede 433 fugle fordelt på 5 dage under Galapágos-turen. Flest den 
19/9 med 250 Genovesa.    
 

 
Så er der uddeling fra nattens fourageringstogt. Genovesa. Foto: Karsten Enggaard 

 
Common Tern – Sterna hirundo hirundo 
Trækfugl fra Nordamerika. Den 21/9 sås 20 fugle forbitrækkende under sejladsen nord for Santiago.  
 
Brown Noddy – Anous stolidus galapagoensis 
Endemisk underart. Almindelig med iagttagelser alle dage på Galapágos. Totalt 273 fugle. 
 

 
Brown Noddy. Foto: Birgit og Bjarne S. Rosenfeldt. 

 



  57 

Galapágos Dove – Zenaida galapagoensis 
Endemisk. Almindelig og udbredt på Galapágosøerne. Noteret på alle dage på nær 1 med en total på 117 
fugle.  
 
Rock Pigeon – Columba livia 
Set i flere byer. 
 
Band-tailed Pigeon – Patagioenas fasciata albillinea  
Kaldes også White-necked Pigeon. Større flokke – i alt 100 fugle - sås 11/9 under buskørslen ad Old Mindo 
Road. Herudover spredte iagttagelser omhandlende 10 fugle fordelt på 3 dage. 
 
Scaled Pigeon – Patagoioenas speciosa 
En enkelt fugl den 16/9 Rio Palenque.  
 
Pale-vented Pigeon – Patagoioenas cayennensis andersoni 
20 fugle set den 16/9 Rio Palenque  
 
Ruddy Pigeon – Patagioenas subvinacea berlepschi 
3 noteringer af hørte fugle (Masphi, Séptimo Paraiso, Milpe Road). 
 
Plumbeous Pigeon – Patagioenas plumbea chapmani 
2 hørt Bellavista. 
 
Eared Dove – Zenaida auriculata hypoleuca 
Almindelig i Quito og andre byområder. I alt noteret 59 fugle.  
 
Ecuadorian Ground-Dove – Columbia buckleyi 
5 fugle den 16/9 Rio Palenque.  
 
Black-winged Ground-Dove – Metriopelia melanoptera saturatior 
Almindelig i højlandet Vulcano Antisana. 75 noteret den 26/9.  
 
Blue-ground Dove – Claravis pretiosa 
Blot en enkelt observation den 16/9 Rio Palenque. 
 
White-tipped Dove – Leptotila verreauxi decolor 
4 fugle på de første 4 dage på fastlandet.  
 
Pallid Dove – Leptotila pallida 
5 den 16/9 og 1 den 17/9 Rio Palenque.  
 
White-throated Quail-dove Geotrygon frenata bourcieri 
Set rigtigt fint på stien ned til kompostbunken, Bellavista Lodge. I alt noteret 8 fugle på 3 dage, primært af 
hørte fugle. 
 
Pacific Parrotlet – Forpus coelestis 
Tumbesian endemic. 3 fugle hørtes ved ankomsten til Rio Palenque Research Center den 16/9. 
 
Rose-faced Parrot – Pyrilia pulchra 
Chocó endemic. 4 fugle den 14/9 Mashpi Reserve.  
 
Red-billed Parrot – Pionus sordidus mindoensis 
Flere småflokke sås den 13.- og 14/9 – i alt 70 fugle Bellavista Cloud Forest.  
 
White-capped Parrot – Pionus seniloides 
20 fugle sås den 13/9 Bellavista Cloud Forest. Clements betegner denne art som underart af Speckled-faced 
Parrot Pionus sordidus mindoensis.   



  58 

 
Bronze-winged Parrot – Pionus chalcopterus 
En flok på 10 passerede os i udkanten af Bellavista Cloud Forest den 13/9. Herudover 20 set fint ved 
Fedtfugle-lokaliteten Rio Guallabamba den 14/9.    
 
Scaly-naped Amazon – Amazona mercenaria canipalliata 
6 overflyvende fugle sås Bellavista Cloud Forest den 13/9.  
 
Dark-billed Cuckoo – Coccyzus melacoryphus 
3 iagttagelser på Galapágos: 2 den 22/9 Santa Cruz og 1 meget fint den 23/9 i højlandet Floreana.    
 
Squirrel Cuckoo – Piaya cayana nigricrissa 
4 iagttagelser: 2 14/9 Rio Guallabamba, herudover 1 den 15/9 og 1 den 17/9.   
 
Greater Ani – Crotophaga major 
En overraskende iagttagelse ved Rio Guallabamba ved Fedtfugle-lokaliteten den 14/9. Det drejede sig om 
en ungfugl, og den burde slet ikke være på Western Slope, men Eastern. Roger oplyser, at der også er set 
en fugl i Quito.  
 
Smooth-billed Ani – Crotophaga Ani 
13 fugle på fastlandet, med 10 den 14/9 og 3 den 18/9. På Galapágos i alt 28 fugle på øerne Isabela, 
Santiago og Floreana.  

 

 
Smooth-billed Ani på plads. Santa Cruz. Foto: Birgit og Bjarne S. Rosenfeldt.  

 
Striped Cuckoo – Tapera naevia naevia 
1 hørt på ranch ved Rio Guallabamba den 14/9.  
 
Black-and-white Owl – Ciccaba nigrolineata  
Vi blev varslet af restaurantpersonalet fra Bellavista Lodge efter aftensmaden, at der sad en ugle ved 
hovedindgangen. Den var belyst, så der var gode observationsmuligheder. Herudover en hørt den 13/3 
Bellavista Lodge og 1 hørt Séptimo Paraiso Lodge.  
 
Barn Owl – typo alba punctatissima 
1 fundet trafikdræbt Santa Cruz, Galapágos.   
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Short-eared Owl – Asio flammeus galapagoensis  
Endemisk underart. 1 fugl ses ved Wedge-tailed Storm-petrel kolonien på Genovesa den 19/9. Uglen har 
specialiseret sig i at fange disse Stormsvaler. Når Stormsvalen er fløjet ind i redehullet, så flyver den hen til 
hullet og venter ….. og haps.  

 

 

Den lokale Mosehornugle på Genovesa. Foto: Birgit og Bjarne S. Rosenfeldt. 

 
Oilbird – Steatornis caripensis 
Vi så i alt 16 fugle i ravinen ved Rio Guallabamba. Sollyset gav fint lys, så der var basis for fine billeder. Det 
koster 10 USD pro pers. at få lov at komme derind.   
 
Common Potoo – Nyctibius griseus panamensis 
En fugl rastede i toppen af et udgået træ Séptimo Paraiso Lodge, og vi så den både den 14. og 15/9.  
 
Short-tailed Nighthawk – Lurocalis semetorquatus noctivagus 
En aftenobs efter Lyre-tailed Nightjar gav indledningsvis en obs. af en Short-tailed Nighthawk den 13/9 i 
Mindo området.  
 
Lyre-tailed Nightjar – Uropsalis lyra lyra 
Vi måtte ”nøjes” med en hun-fugl, som vi så flyve rundt x2 omkring en skovbevokset skråning i 
aftenskumringen den 13/9 i Mindo-området.  
 
White-collared Swift – Streptoprocne zonaris altissima 
Meget almindelig på fastlandet. I alt 298 noteringer fordelt på 6 dage. Flest den 14/9 med 200. 
  
Chestnut-collared Swift – Streptoprocne rutila brunnitorques 
Den 12/9 så vi 20 på vores morgentur i Bellavista Cloud Forest.  
 
Lesser Swallow-tailed Swift – Panyptila cayennensis cayennensis 
Vi så 3 fugle den 16/9 Rio Palenque.  
 
White-whiskered Hermit – Phaethornis yaruqui 
Chocó endemic. Det blev til 7 noteringer på 4 dage. Séptimo Paraiso Lodges feedere gav gode iagttagelser 
af denne art.  
 
Baron’s Hermit – Phaethornis longirostris baroni 
2 fugle tæt på p-pladsen Rio Palenque Research Station den 17/9. 
 
White-necked Jacobin – Florisuga mellivora mellivora 
Det blev til 5 noteringer på 3 dage Séptimo Paraiso Lodge.  
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Brown Violetear – Colibri delphinae 
5 iagttagelser af et par Séptimo Paraiso Lodge. De havde travlt med kurtisering og sås ofte i toppen af det 
samme træ.  
 
Green Violetear – Colibri thalassinus cyanotus 
24 noteringer primært på Bellavista Lodge og Tony Nunnery’s House. Flest 12/9 med 15.  
 
Sparkling Violetear – Colibri coruscans coruscans 
Ses/høres ofte i Quito. Flest den 12/9 med 10 – Bellavista Lodge og Tony Nunnery’s House. I alt bogført 25 
fugle.  
 
Black-throated Mango – Anthracothorax nigricollis 
Roger havde røntgenøjnene indstillet korrekt den 16/9 Rio Palenque, da han fandt en han i et træ på den 
anden bred.  
 
Green Thorntail – Discosura conversii 
9 fugle i alt. 5 den 14/9 Restaurant Los Bancos, Mindo, og 4 den 15/9 Mindo Road (Mindo Cloud Forrest).   
 
Green-crowned Woodnymph – Thalurania fannyi verticeps 
I alt 30 noteringer fordelt på 4 dage. Flest Séptimo Paraiso Lodge (flere gengangere noteret), men også Los 
Bancos Mindo og Mindo Cloud Forest.  
 

 
Green-crowned Woodnymph, han. Foto: Birgit og Bjarne S. Rosenfeldt. 

 
Violet-bellied Hummingbird – Damophila julie feliciana 
4 fugle Rio Palenque den 16. og 17/9.  
 
Rufous-tailed Hummingbird – Amazilia tzacati jucunda 
En af de talrigste Kolibrier med 77 noteringer på 6 dage. Vi fandt en rede ved Tony Nunnery’s House med 2 
unger. Det var nok til at gøre det til dagens fugl.   
 
Andean Emerald – Amazilia franciae viridiceps 
En anden udbredt Kolibri. 34 fugle fordelt på 6 dage.  
 
Speckled Hummingbird – Adelomyia melanogenys maculata 
11 fugle fordelt på de 3 første dage på fastlandet – Bellavista Lodge og Tony Nunnery’s House.   
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Speckled Hummingbird, hun. Foto: Birgit og Bjarne S. Rosenfeldt 

 
 
Purple-bibbed Whitetip – Urosticte benjamini 
Chocó endemic. Set flere steder med 19 fugle fordelt på 6 dage. Flest med 10 den 11/9 Bellavista Lodge.  
 
Green-crowned Brilliant – Heliodoxa jacula jamesoni 
Chocó endemic. Noteret på 4 forskellige dage med en total på 21 fugle. Primært Séptimo Paraiso Lodge, 
men også Mindo Loma og Masphi Reserve. 
 
Empress Brilliant – Heliodoxa imperatrix 
11 noteringer fordelt på Mindo Loma, Masphi Reserve og Refugio Paz de las Antpittas.  
 
Fawn-breasted Brilliant – Heliodoxa rubinoides aequatorialis 
Med 30 noteringer er denne lidt anonyme Kolibri set på 5 dage. Flest den 13/9 med 10 Mindo Loma og 
Séptimo Paraiso Lodge.  
 
Ecuadorian Hillstar – Oreotrochilus chimborazo jamesoni 
Kolibrien, der lever i højdene: 10 fugle Vulcano Antisana. De havde feeders ved en hacienda, så vi fik her 
set dem rigtigt fint. Øvrige iagttagelser bar præg af lynhurtige fugle, hvor vi oftest kun nåede at høre deres 
summen.  
 

 
Ecuadorian Hillstar. Foto: Birgit og Bjarne S. Rosenfeldt.  
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Giant Hummingbird – Patagona gigas peruviana 
En enkelt fugl passerede os et par gang højt oppe i luften den 26/9 Antisana.  
 
Mountain Velvetbreast – Lafresnays lafresnayi saul 
En hun sås den første - noget forvirrende - formiddag Yanacocha Reserve den 11/9. 
 
Great Sapphirewing – Pterophanes cyanopterus peruvianus 
3 fugle sås den 11/9 Yanacocha Reserve. Den ene mobbede en Plain-breasted Hawk. 
 
Brown Inca – Coeligena wilsoni 
Chocó endemic. 9 fugle fordelt på 3 dage: Bellavista, Mindo Loma, Séptimo Paraiso Lodge, Refugio Paz de 
las Antpittas.  
 
Collared Inca – Coeligena torquata fulgidigula 
21 fugle fordelt på 3 dage: Bellavista lodge, Tony Nunnery’s House og Mindo Loma.   
 

 
Collared Inca. Foto: Birgit og Bjarne S. Rosenfeldt. 

 
Buff-winged Starfrontlet – Coeligne lutetiae 
20 Yanacocha Reserve den 11/9 var eneste lokalitet for denne art.  
 



  63 

 
Buff-winged Starfrontlet. Foto: Karsten Enggaard 
 

 
Sword-billed Hummingbird. Foto: Karsten Enggaard 
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Sword-billed Hummingbird – Ensifera ensifera 
Som ovenstående art, så var denne gudefugl også kun tilstede ved Yanacocha Reserve den 11/9 med 2 
eksemplarer. Til gengæld en fantastisk obs., både fouragerende, rastende og ”slikken-sig-om-munden” med 
dens lange tunge. Fortjent dagens fugl.  
 
Buff-tailed Coronet – Boissonneauna flavescens tinochlora 
Den talrigste Kolibri med 93 noteringer fordelt på 4 dage. Flest den 12/9 med 40.  
 
Velvet-purple Coronet – Boissonneauna jardini 
Chocó endemic. Set på 3 forskellige dage med 17 fugle. Flest den 13/9 med 10 fugle Mindo Loma.  
 
Gorgeted Sunangel – Heliangelus strophianus 
Chocó endemic. 3 den 11/9 og 1 den 12/9 Bellavista Lodge.  
 
Sapphire-vented Puffleg – Eriocnemis luciani luciani 
10 eksemplarer den 11/9 Yanacocha Reserve.  
 

 Saphire-vented Puffleg. Foto: Karsten Enggaard 
 
Golden-breasted Puffleg – Eriocnemis mosquera 
2 (han og hun) 11/9 Yanacocha Reserve.  
 
Booted Racket-tail – Ocreatus underwoodii melanantherus 
Set på 5 forskellige dage med i alt 37 noteringer. Flest Bellavista Lodge og Tony Nunnery’s House .  
 
Black-tailed Trainbearer – Lesbia victoria victoriae 
Vi måtte nøjes med at høre 2 syngende fugle ved Antisana 26/9. 
 
Green-tailed Trainbearer – Lesbia nuna gracilis 
En enkelt fugl den 11/9 Yanacocha Reserve.  
 
Tyrian Metaltail – Metallura tyrianthina tyrianthina 
5 blev set Yanacocha Reserve den 11/9.  
 
Violet-tailed Sylph – Aglaiocercus coelestis coelestis 
Chocó endemic. Set 5 af dagene for landarrangementet. I alt 24 noteringer. Flest 13/9 med 10 primært 
Mindo Loma.  
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Violet-tailed Sylph. Foto: Karsten Enggaard 
 
 
Purple-crowned Fairy – Heliothryx barroti 
En hun blev set den 17/9 Rio Palenque + 1 samme dag på vej fra Rio Palenque til Quito (ved stop for 
Torrent Duck).  
 
Purple-throathed Woodstar – Calliphlox mitchellii 
I alt 42 noteringer på 5 dage, heraf 25 den 12/9 primært Tony Nunnery’s House.  
 
Little Woodstar – Chaetocercus bombus 
Conservation status: vulnerable pga. habitat tab. Tumbesian endemic. Det er den mindste fugl i Sydamerika 
med en vægt på 1,6 gram og 6,2 cm lang. Antallet af vingeslag er 70-80 i sekundet. Fuglen indtager sin 
vægt 2 x dagligt ift. væske og ½ x ift. spise. 1 par blev set flere gange i en trætop Rio Palenque den 17/9.  
 
Collared Trogon – Trogon collaris virginalis 
Vores eneste iagttagelse af en enkelt fugl den 17/9 Rio Palenque der var på insektjagt udenfor Research 
Centeret.  
 
Masked Trogon – Trogon personatus assimilis 
4 noteringer. Ved vores første morgen ved Bellavista Lodge underholdt et par os med insektjagt i 
lampeskæret. Herudover 1 hørt Bellavista og 1 den 14/9 Masphi Reserve.   
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Masked Trogon - hun tv og han th. Foto: Karsten Enggaard 

 
 
Belted Kingfisher – Megaceryle alcyon 
En Nordamerikansk bæltestødfisker havde taget turen til Punta Espinosa, Fernandina, den 20/9.  
 
Ringed Kingfisher – Megaceryle torquata torquata 
1 fugl sås under gode betingelser den 16/9 Rio Palenque.  
 
Green Kingfisher – Chloroceryle Americana cabanisii 
Sås næsten samtidigt med dens store fætter ovenfor. 1 17/9 Rio Palenque.  
 
Broad-billed Motmot – Electron platyrhynchum platyrhynchum 
2 hørt i morgengryet den 16/9 fra Séptimo Paraiso Lodge.  
 
Rufous Motmot – Baryphthengus martii 
5 noteringer, herunder 2 set 13/9 Mindo-området (på vej til lokaliteten for Lyre-tailed Nightjar).   
 
Rufous-tailed Jacamar – Glabula ruficauda melanogenia 
2 + 2 fugle Rio Palenque henholdsvis den 16. og 17/9.  
 
Pied Puffbird  – Notharchus tectus 
Vi havde Puffbird-træf denne morgen den 17/9 ved Rio Palenque. Først 1 + 1 Pied og herefter 1 Barred.  
 
Barred Puffbird – Nystaius radiatus 
Som ovenfor nævnt, så havde vi 1 17/9 Rio Palenque. Der var gode muligheder for skop-obs af begge arter. 
Barred Puffbird blev kåret som dagens fugl.   
 
Orange-fronted Barbet – Capito squamatus 
5 fugle alle Rio Palenque: 3 16/9 og 2 17/9. 
 
Red-headed Barbet – Eubucco burcieri aequatorialis 
Rio Palenque: 1 han den 16/9 og 4 den 17/9.  
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Toucan Barbet – Semnornis ramphastinus ramphastinus 
Chocó endemic. Set/hørt på 4 dage med i alt 12 noteringer. Flest 14/9 med 5 Masphi Reserve. 
 

 Toucan Barbet. Foto: Birgit og Bjarne S. Rosenfeldt 
 
Crimson-rumped Toucanet – Aulacorhynchus haematopygus sexnotatus 
I alt 9 noteringer fordelt på 5 dage. Flest 11/9 med 3 på vej til Bellavista Lodge.  
 

 
Crimson-rumped Toucanet. Foto: Birgit og Bjarne S. Rosenfeldt. 

 
 
Pale-mandibled Araçari – Circus aeruginosus 
Chocó endemic. 4 fugle ved Oilbird-lokalitet Rio Guallabamba og 1 fugl Rio Palenque. Hedder Collared 
Araçari hos Clements. 
 
Plate-billed Mountain-Toucan – Andigena laminirostris 
Chocó endemic. Det holdt hårdt – vi var på vej til lavere liggende biotoper, hvor arten ikke findes. Så under 
en gåtur langs vejen ikke langt fra  Bellavista Lodge på vej mod Mindo Loma kom forløsningen: 2 (et par) lod 
sig se (men gemte sig også noget) den 13/9. Forinden havde vi hørt 1 om morgenen Bellavista Cloud 
Forest.  
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Chestnut-mandibled Toucan – Colaptes rivolli brevirostris 
2 fugle – et par – underholdt os længe under besøget ved vandstær-lokaliteten nær Mindo By den 13/9. 
Deres ivrige kalden kunne høres langt væk.  
 
Crimson-mantled Woodpecker – Colaptes rubiginosus rubripileus 
2 fugle set den 12/9: Bellavista Cloud Forest og Tony Nunnery’s House samt 1 i åbent terræn Antisana 26/9.  

 
Golden-olive Woodpecker – Colaptes rubiginosus rubripileus 
4 fugle: 1 Mindo Loma som sås meget fint den 13/9, 2 under transporten fra Masphi til Rio Guallabamba den 
14/9 samt 1 Milpe Road den 16/9.  
 
Lineated Woodpecker – Dryocopus lineatus fuscipennis 
Den første fugl vi så, blev set fra P-pladsen Séptimo Paraiso Lodge den 15/9. Skopet måtte i brug, for den 
sad 400 meter væk. Herudover blev det til en hurtig – men ganske god – obs den 17/9 Rio Palenque af 1 
fugl samt en fugl under transporten Rio Palenque – Quito (stop efter Torrent Duck). 
 
Black-cheeked Woodpecker – Melanerpes pucherani 
Hele 6 fugle Rio Palenque den 17/9.  
 
Smoky-brown Woodpecker – Picoides fumigatus obscuratus 
1 han Masphi Reserve 14/9. 
 
Red-rumped Woodpecker – Venilornis kirkii cecilii 
1 fugl Rio Palenque den 16/9.  
 
Guayaquil Woodpecker – Campephilus gayaquilensis 
Chocó endemic. Hele 3 samtidigt på tæt hold i et udgået træ sås Rio Palenque 17/9. Oplevelsen var så god, 
at arten blev dagens fugl.  
 

 
Guayaquil Woodpecker i morgentågen. Foto: Birgit og Bjarne S. Rosenfeldt. 

 
 
Bar-winged Cinclodes – Cinclodes fuscus albidiventris 
15 fugle Vulcano Antisana den 26/9. Som Stout-billed Cinclodes ses den i Páramo og græsområder, men 
foretrækker områder nær vand.  
 
Stout-billed Cinclodes – Cinclodes excelsior excelsior 
Den første vi så, var ved rede i en brink lige ved vejen. I alt noteredes 15 fugle – alle Antisana 26/9. 
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Stout-billed cinclodes. Foto: Karsten Enggaard,  

 
 
Pacific Hornero – Furnarius leucopus cinnamomeus 
Tumbesian endemic. Total 10 fugle fordelt på 3 dage: 3 den 14/9 Rio Guallabamba og på vejen dertil, 4 den 
15/9 Séptimo Paraiso Lodge samt 3 den 16/9 Milpe Road. Clements kalder den for Pale-legged Hornero.  
 
Azara’s Spinetail – Synallaxis azarae media 
En enkelt iagttagelse med fotodokumentation Bellavista Lodge 12/9 (Inger A.). 
 
Slaty Spinetail – Synallaxis brachyura chapmani 
4 noteringer henholdsvis 2 den 14/9 Séptimo Paraiso Lodge og 2 den 15/9 Milpe Road. 
 
Red-tailed Spinetail – Cranioleuca erythrops erythrops 
1 fugl den 16/9 og 2 fugle den 17/9 – begge iagttagelser Séptimo Paraiso Lodge.  
 
Streaked Tuftedcheek – Pseudocolaptes boissonneautil boissonneauti 
I forbindelse med et birdwave Bellavista Cloud Forest den 14/9 dukkede denne art op med en enkelt fugl. 
 
Pacific Tuftedcheek – Pseudocolaptes lawrencii johnsoni 
2 fugle den 14/9 Mashpi Reserve. Hedder Buffy Tuftedcheek hos Clements. 
 
Pearled Treerunner – Margaronis squamiger perlatus   
2 set Yanacocha Reserve den 11/9 samt 1 set på turen Bellavista Lodge-Mindo Loma den 12/9. Herlig lille 
fugl. 

 
Streak-backed Canastero – Asthenes wyatti aequatorialis 
1 Antisana den 26/9 i 3800 moh.  
 
Spotted Barbtail – Premnoplex brunnescens brunnescens 
4 noteret den 14/9 Masphi Reserve. En skulkende art, som kun lod sig se efter adskillige playback-
sessioner.  
 
Lineated Foliage-gleaner – Syndactyla subalaris subalaris 
2 eksemplarer hørt: 1 den 12/9 Tony Nunnery’s House og  1 den 14/9 Masphi Reserve.  
 
Scaly-throated Foilage-gleaner – Anabacerthia variegaticeps temporalis 
4 fugle noteret på to dage henholdsvis 2 set den 14/9 Mashpi Reserve og 2 set den 16/9 Milpe Road. 
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Buff-fronted Foilage-gleaner – Phiydor rufum revite 
2 set Masphi Reserve den 14/9. 
 
Striped Treehunter – Thripadectes holostictus striatdorsus 
2 fugle: 1 hørt 12/9 og 1 hørt den 13/9 Bellavista Cloud Forest.  
 
Streak-capped Treehunter – Thripadectes virgiticeps virgaticeps 
En enkelt fugl hørt den 15/9 Refugio Paz de las Antpittas.  
 
Plain-brown Woodcreeper – Dendrocincla fuliginose ridgwayi 
2 fugle lod sig lokke ind til lyset (og insekterne) i Rio Palenque Research Center i morgengryet den 17/9. 
 
Wedge-billed Woodcreeper - Glyphorynchus spirurus subrufescens 
2 fugle sås Milpe Road den 16/9. 
 
Strong-billed Woodcreeper – Xiphorhynchus erythropygius aequatorialis 
Denne mega Trækryper sås første gang ved morgensamlingen den 14/9 Bellavista Lodge. Den blev – 
ligesom Masked Trogon – tiltrukket af de insekter, der havde søgt efter lodgens lys. Det blev til nogle 
kæmpemåltider, den fortærede. 1 blev – formentlig en af de samme fugle – set 13/9 samme sted. Herudover 
1 den 15/9 Refugio Paz de las Antpittas.  
  
Spotted Woodcreeper – Xiphorhynchus erythropygius aequatorialis 
4 fugle blev set, nemlig 2 den 14/9 Masphi Reserve og 2 den 16/9 Milpe Road.  
 
Streak-headed Woodcreeper – Lepidocolaptes souleyetii esmeraldea 
1 Rio Palenque den 16/9 og 2, som lod sig se fint på research centerets bygning, den 17/9 i Rio Palenque.  
 
Montane Woodcreeper – Lepidocolaptes lacrymiger aequatorialis 
Den 6. art af Trækryper på turen. Sås med 5 fugle på 2 dage: 1 den 12/9 Bellavista Cloud Forrest og 4 den 
15/9  Refugio Paz de las Antpittas. 
 
Great Antshrike – Taraba major transandeanus 
Vi måtte nøjes med at høre denne fugl to gange udfor Rio Palenque Research Station den 16. og 17/9.  
 
Uniform Antshrike – Thamnophilus unicolor unicolor 
En enkelt fugl noteret den 14/9 i Masphi Reserve – en han set og hørt.  
 
Western Slaty-Antshrike – Thamnophilus atrinucha atrinucha 
Den 17/9 noteredes 2 fugle Rio Palenque.  
 
Pacific Antwren – Myrmotherula pacifica 
1 hun den 14/9 Masphi Reserve.  
 
Dot-winged Antwren – Microphopias guixensis consobrina 
Endnu en høreart: 1 den 17/9 Rio Palenque.  
 
Long-tailed Antbird – Drymophila caudata caudata 
Med en enkelt notering af en hørt fugl den 15/9 Refugio Paz de las Antpittas. 
 
Rufous-rumped Antwren – Terenura callinota callinota 
2 set den 14/9 Masphi Reserve.  
 
Dusky Antbird – Cercomacra tyrannina tyrannina 
1 hørt den 17/9 Rio Palenque.  
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Immaculate Antbird – Myrmeciza exsul maculifer 
2 noteringer: 1 hun den 13/9 Mindo-området samt 1 den 16/9 Mindo Cloud Forest. 
 
Chestnut-backed Antbird – Myrmeciza exsul maculifer 
3 fugle hørt Rio Palenque den 17/9.  
 
Esmeralda Antbird – Myrmeciza nigricauda 
I alt 4 noteringer: 3 hørt den 14/9 Masphi Reserve og 1 hørt den 16/9 Mindo Road.  
 
Rufous-breasted Antthrush – Formicarius rufipectus carrikeri  
1 hørt den 14/9 Mashpi Reserve, samt 1 hørt den 15/9 Refugio Paz de las Antpittas.   
 
Giant Antpitta – Grallaria gigantea hylodroma 
Conservation status: Vulnerable. Var på et tidspunkt så presset på egnede habitater, og var kun kendt for 
ophold meget få steder, at arten blev opgraderet til Endangered. I 2004 fandt man dog flere områder, hvor 
fuglen holdt til, at arten blev nedklassificeret til Vulnerable. Et af turens højdepunkter. I Refugio Paz de las 
Antpittas så vi den 15/9 1 fugl, der var så tam, at den lod sig håndfodre af brødrene Paz med ormeæg og 
larver, selvom vi stod hele flokken 5 meter derfra.  
 

 
Maria – brødrene Paz tamme Giant Antpitta. Foto: Karsten Enggaard 

 
 
Moustached Antpitta – Grallaria alleni andaquiensis 
Conservation status: Vulnerable. Endnu en fugleart, der er truet af træfældning. Her i Refugio Paz de las 
Antpittas levede den godt, for her fik den ene fugl vi så, guf af brødrene Paz. 
 
Chestnut-crowned Antpitta – Grallaria ruficapilla ruficalilla 
2 fugle – 1 set og 1 hørt - den 12/9 og 1 fugl hørt den 13/9 alle ved Bellavista Lodge. Vi havde en fin obs. på 
stien på vej ned til kompostbunkerne.  



  72 

 
Yellow-breasted Antpitta – Grallaria flavotincta 
Chocó endemic. Endnu en tillidsfuld Antpitta ved Refugio Paz de las Antpittas, hvor en fugl den 15/9 
dukkede frem af buskene nede ved floden, når der blev viftet med larver. 
  

 
Yellow-breasted Antpitta. Foto: Karsten Enggaard 

 
Rufous Antpitta – Grallaria rufula rufula 
1 hørt den 11/9 Yanacocha 11/9.  
 
Tawny Antpitta – Grallaria quitensis quitensis 
Vi blev, da vi stod og så på Kolibrier ved feederne ved Yanacocha den 11/9, varslet af en guide fra en anden 
fuglegruppe, at der stod en Tawny Antpitta på en sti nær os. Vi ilede dertil, og flere nåede at se den inden 
den hoppede ind i underskoven igen. Herudover hørte vi en under et stop på vej ned ad Antisana 26/9.  
 
Ochre-breasted Antpitta – Grallaricula flavirostris mindoensis 
Den fjerde, og den mindste Antpitta af dem vi så den 15/9 ved Refugio Paz de las Antpittas. Den er 10 cm 
lang ift. Giants 16 cm. Det var den mest ”sky” af Antpittaerne, som lod sig lokke til af de fodrende brødre 
Paz. Der er bemærkelsesværdigt, at 4 arter af Antpittaer kan ses på den samme bjergskråning indenfor et 
meget begrænset område. Der var vel blot 400-500 meter fra Yellow-breasted ved floden og Moustached på 
”toppen”.    
 
Unicolared Tapaculo – Ccytalopus unicolor 
En af flere arter små gråsorte tapaculoer, som lever skjult og svære at se. Stemmerne er heldigvis 
artstypiske, og vi hørte 2 af denne art den 11/9 Yanacocha Reserve.  
 
Nariño Tapaculo – Scytalopus vicinior 
En hørt om morgenen den 15/9 Refugio Paz de las Antpittas. 
 
Spillmann’s Tapaculo – Scytalopus spillmanni 
Den talrigste tapaculo med hele 16 noteringer fordelt på to dage (12. og 13/9). Alle var hørte fugle i 
Bellavista Cloud Forest.  
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Ocellated Tapaculo – Acropternis orthonyx infuscatus 
Vi måtte også nøjes med at notere 5 hørte fugle af denne store hvidplettede tapaculo fordelt på 3 dage i 
Bellavista Cloud Forest.  
 
Ashy-headed Tyrannulet – Phyllomyias cinereiceps 
Masphi Reserve den 14/9 med 1 iagttagelse.  
 
Choco Tyrannulet – Zimmerius albigularis 
Ifølge Clements er den splittet til selvstændig art fra Golden-faced Tyrannulet. En iagttagelse den 13/9 
Mindo-området samt 1 den 14/9 Mashpi Reserve.  
 
Brown-capped Tyrannulet – Ornithion brunneicapillus 
En fugl den 17/9 Rio Palenque.  
 
Southern Beardless-Tyrannulet – Campostorma obsoletum sclateri 
2 fugle den 16. og 17/9 henholdsvis Milpe Road og stop på vej fra Rio Palenque og Quito.   
 
Yellow-crowned Tyrannulet 
Blot en hørt fugl: 16/9 Rio Palenque. 
 
Yellow-bellied Elainia – Elaeina flavogaster semipagana 
Den 14/9 havde vi 2 fugle ved Oilbird-lokaliteten, Rio Guallabamba.  
 
White-throated Tyrannulet – Mecocerculus leucophrys rufomarginatis 
Yanacocha Reserve 11/9: 2 eksemplarer. 
 
White-banded Tyrannulet – Mecocerculus stictopterus stictopterus 
Som arten ovenfor: Yanacocha Reserve 11/9: 2 eksemplarer.  
 
White-tailed Tyrannulet – Mecocerculus peocilocerus 
Et eksemplar sås den 12/9 Tony Nunnery’s House.  
 
Torrent Tyrannulet – Serpophaga cinerea cinerea 
Turens eneste fugl var den 13/9 i Mindo-området. 
 
Streak-necked Flycatcher – Mionectes striaticollis viridiceps 
Bellavista Cloud Forest den 12/9: 1 eksemplar. 
 
Slaty-capped Flycatcher – Leptopogon superciliaris 
En fugl sås og en hørtes den 14/9 i Masphi Reserve.  
 
Yellow Tyrannulet – Capsiempis flaveola magnirostris 
4 fugle sås/hørtes den 17/9 Rio Palenque.   
 
Rufous-headed Pygmy-Tyrant – Pseudotriccus ruficeps 
Vi hørte en fugl den 13/9 Bellavista Cloud Forest.  
 
Scale-crested Pygmy-Tyrant – Lophotriccus pileatus squamaecrista 
1 fugl hørtes 13/9 Bellavista Cloud Forest, og 4 fugle noteredes den 17/9 Rio Palenque. 
 
Rufous-crowned Tody-Flycatcher – Poecilotriccus ruficeps rufigenis  
1 hørt den 17/9 Mindo Cloud Forest.  
 
Common Tody-Flycatcher – Todirostrum cinereum sclateri 
2 iagttagelser Milpe Road den 16/9.  
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Ornate Flycatcher – Myiotriccus ornatus stellatus 
Lokalt almindelig. Således 15 den 14/9 i Masphi Reserve. Første fugl var en den 13/9 Mindo-området. 
Herudover 4 den 16/9 Milpe Road. Totalen er på 20 eksemplarer. 
 
Tawny-breasted Flycatcher – Myiobius villosus villosus 
3 fugle den 14/9 Masphi Reserve. 
 
Flavescent Flycatcher – Myiophobus flavicans flavicans 
2 iagttagelser den 12. og 13/9 begge Bellavista Cloud Forest.  
 
Cinnamon Flycatcher – Pyrrhomyias cinnamomeus pyrrhopterus 
2 set første dag den 11/9 Old Mindo Road.  
 
Smoked-colored Pewee – Contopus fumigatus zarumae 
2 fugle den 13/9 på turen fra Bellavista Lodge til Mindo Loma. 1 hørt Refugio Paz de las Antpittas den 15/9. 
 
Gray-breasted Flycatcher – Lathrotriccus griseipectus 
En iagttagelse den 17/9 Rio Palenque.  
 
Black Phoebe – Sayornis nigracans angustirostris 
I alt 7 iagttagelser: 2 på turen fra Yanacocha til Bellavista ad Old Mindo Road, 3 den 13/9 Mindo-området 
samt 2 den 17/9 på vej til Quito.    
 
Crowned Chat-Tyrant – Ochthoeca frontalis frontalis 
Potentielt split til Yanacocha Chat-Tyrant: 1 notering den 11/9 Yanacocha Reserve.    
 
Streak-throated Bush-Tyrant – Myiotheretes striaticollis striaticollis 
1 observation den 11/9 Yanacocha Reserve.  
 
Smoky Bush-Tyrant – Myiotheretes fumigatus fumigatus 
3 den 11/9 Yanacocha Reserve.  
 
Brown-backed Chat-Tyrant – Ochthoeca fumicolor brunneifrons 
2 fugle den 26/9 Antisana 
 
Tufted Tit-Tyrant – Anairetes parulus aequatorialis 
Den 26/9 sås 5 fugle i 3800 moh Antisana.  
 
Black-billed Shrike-Tyrant – Agriornis montanus solitarius 
De forreste i bussen nåede lige at se en fugl flyve op langs bjergkammen. Antisana den 26/9.  
 
Páramo Ground-Tyrant Muscisaxicola alpina 
3 fugle Antisana 26/9, haciendaen med Kolibri-feeders. Clements regner denne for en race af Plain-capped 
Ground-Tyrant muscisaxicola alpinus alpinus.  
  
Masked Water-Tyrant – Fluvicola nengeta atripennis 
Første fugl sås 13/9 på vej til Mindo Loma. Herudover 6 den 16/9 Milpe Road.  
 
Dusky-capped Flycatcher – Myiarchus tuberculifer nigriceps 
1 observation den 15/9 Séptimo Paraiso Lodge.   
 
Boat-billed Flycatcher  – Megarynchus pitangua chrysogaster 
En enkelt fugl sås og hørtes den 17/9 Rio Palenque.   
 
Rusty-margined Flycatcher – Myiozetetes cayanensis hellmayri 
Relativ almindelig med 22 noteringer fordelt på 4 dage. Flest den 16/9 med 10 fugle.   
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Gray-capped Flycatcher – Myiozetetes granadensis occidentalis 
2 eksemplarer den 14/9 Rio Guallabamba.  
 
Golden-crowned Flycatcher – Myiodynastes chrysocephalus minor 
2 fugle henholdsvis den 12. og 13/9 Bellavista Cloud Forest.    
 
Galapágos Flycatcher – Myiarchus magnirostris 
Endemisk. 12 fugle sås på 5 dage. 
 
Tropical Kingbird – Tyrannus melancholicus melancholicus 
Almindelig på fastlandet. Totalt noteredes 56 fugle fordelt på 5 dage.   
 
Snowy-throathed Kingbird – Tyrannus niveigularis 
Trækfugl fra Det sydlige Sydamerika. Vi så 6 fugle: 1 den 14/9 ranch ved Rio Guallabamba, 3 den 16/9 (1 
Milpe Road og 2 Rio Palenque), 2 den 17/9 Rio Palenque.      
 
Barred Becard – Pachyramphus versicolor versicolor 
1 den 12/9 Tony Nunnery’s House og 1 den 14/9.  
 
Chinnamon Becard – Pachyramphus cinnamomeus cinnamomeus 
I alt 7 noteringer fordelt på 4 dage på fastlandet.  
 
White-winged Becard – Pachyrampus polichopterus dorsalis 
2 fugle den 15/9 Séptimo Paraiso Lodge. 
 
One-colored Becard – Pachyramphus homochrous homochrous 
2 den 16/9 Milpe Road.  
 
Masked Tityra – Tityra semifasciata nigriceps 
1 han den 17/9 Rio Palenque.  
 
Barred Fruiteater – Pipreola arcuata arcuata 
1 hørt den 11/9 Yanachoca Reserve.  
 
Green-and-black Fruiteater – Pipreola riefferii occidentalis 
5 fugle: 3 12/9 Bellavista Lodge og 2 13/9 Bellavista Cloud Forest.   
 
Olivacius Piha – Snowornis cryptolophus mindoensis 
2 sås den 15/9 Refugio Paz de las Antpittas, heraf 1 på rede.  
 
Andean Cock-of-the-rock – Rupicola peruvianus sanguinolentus 
Vi så 4 hanner ved Refugio Paz de las Antpittas, hvor brødrene Paz havde bygget et skjul ved en 
spilleplads. Vi var der før solopgang, og vi hørte efter lidt venten fuglene. Nogle enkelte hanner lod sig se, 
men desværre var der ikke foto-muligheder, da de opholdt sig lidt fra skjulet. Vi fik dog alle set et par hanner 
siddende på en gren lavt over skråningen.   
 
Golden-winged Manakin – Masius chrysopterus bellus 
1 hun den 14/9 Mashpi Reserve og 2 den 16/9 Milpe Road.  
 
White-bearded Manakin – Manacus manacus leucochlamys 
1 han sås af fortroppen Milpe Road den 16/9. I Rio Palenque gik vi forbi en lek/spilleplads, og vi kunne høre 
manakinerne spille, hvor de slog med vingerne, så hurtigt at det menneskelige øje ikke kan opfatte det, og 
som får det til at lyde som knaldhætter. Desværre så vi dem ikke, og skoven var for tæt til at gå nærmere. Vi 
vurderede at der var min. 5 hanner.   
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Club-winged Manakin – Machaeropterus deliciosus 
Chocó endemic. Endnu en fascinerende manakin-art. Og igen var der spilleplads her i Mindo Cloud Forest 
den 16/9. Vi kunne høre dem spille inde i skoven, og vi ventede længe, før vi fik syn på dem. Og det var ikke 
prangende syn, men blot i glimt bag løv og grene. Dem der ventede lidt længere, fik en han væsentlig 
tættere på, så tålmodighed belønner sig.   
 
Turquoise Jay – Cyanolyca turcosa 
2 fugle sås fint to morgener i Bellavista Lodge.   
 
Red-eyed Vireo – Vireo olivaceus griseobarbatus 
Sås på 5 af dagene. Flest den 16/9 med 20 Milpe Road. I alt noteret 27. 
 
Brown-capped Vireo – Vireo leucophrys joesphae 
5 fugle set på 3 dage, heraf 2 den 12/9 Bellavista Cloud Forrest.  
 
Lesser Greenlet – Hylophilus decurtatus minor 
En fugl sås den 17/9 Rio Palenque.   
 
Andean Solitaire – Myadestes ralloides plumbeiceps 
8 fugle noteret. Dens gennemtrængende stemme hørtes mere end den sås. Set/hørt på 4 af dagene med 
højeste dagstal på 5 – den 14/9.  
 
Slaty-backed Nightingale-thrush – Catharus fuscater fuscater 
2 fugle den 12/9 Bellavista Lodges kompostbunker. Det var en voksen og en ung fugl, der sås fouragere i 
kompostbunken.  
 
Great Thrush – Turdus fuscater quindo 
55 noteringer. Set på 6 dage med topantal den 11/9 med 30 under transport fra Quito til Yanacocha.   
 
Ecuadorian Thrush – Turdus maculirostris 
Tumbesian endemic. Den første sås i Séptimo Paraiso Lodges have. I alt 3 noteringer, som udover Séptimo 
drejer sig om en enkelt fugl Mindo Cloud Forests hovedindgang.  
 
White-capped Dipper – Cinclus leucocephalus leuconotus 
Det smagte lidt af Rådvad i Dyrehaven. Vi fik fremvist ynglepladsen, og det lykkedes at se 3 fugle flyve rundt 
i strømmen i Mindo-området bag Mindo by den 13/9.  
 
Gray-breasted Martin – Progne chalybea 
1 observation Rio Palenque den 17/9.  
 
Galapágos Martin – Progne modesta 
Endemisk for Galapágos. Conservation status: Vulnerable. Under et Zodiac-cruise omkring Targus Cove, 
Isabela den 20/9, sås en svale flyve ud fra en hule, hvor der i øvrigt ynglede Noddy Tern.   
 
Brown-bellied Swallow – Orochelidon murina murina 
Ses i højderne over 2500 moh. Vi så 30 Yanacocha den 11/9 og 30 Antisana den 26/9.  
 
Blue-and-white Swallow - Pygocheidon cyanoleuca cyanoleuca 
Den almindeligste svaleart med 170 noteringer.  
 
White-thighed Swallow – Mimus macdonaldi 
Arten er lokal og ualmindelig. Vi så 10 fugle, i flok med Blue-and-white Swallow, Milpe road den 16/9.  
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Southern Rough-winged Swallow – Stelgidopteryx ruficollis uropygialis 
17 noteringer: 1 13/9 Rio Guallabamba. 8+6 Rio Palenque.    
 
Hood Mockingbird – Mimus macdonaldi 
Endemisk for øen Española og Galapágos. Conservation status: Vulnerable. Der anslås at der er under 
2500 fugle tilbage i naturen. Vi så 50 fugle den 24/9 på øen Española/Hood.     
 

Endnu en fræk Hood Mockingbird. Foto: Karsten Enggaard 

 
 
Galapágos Mockingbird – Mimus parvulus parvulus 
I alt noteret 155 fugle på øerne: Genovesa, Isabela, Santiago, Santa Cruz. Flest på Genovesa den 19/9 med 
100 fugle.  
 

 Galapágos Mockingbird. Foto: Karsten Enggaard. 
 
Charles Mockingbird  – Mimus trifasciatus 
Endemisk for øerne Champion og Gardener og dermed for Galapágos. Conservation status: Critically 
endangered. Opgraderet fra status endangered i 2008, da bestanden er faldet drastisk. Der er arbejdet med 
at reintroducere den på Floreana ved hjælp af DNA fra to fugle indsamlet af Charles Darwin i 1835, jf. link 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8364778.stm 
Under et zodiac-cruise rundt om øen Champion den 23/9 lykkedes vi at se 3 fugle svarende til 1,9% af 
verdensbestanden.  
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Charles Mockingbird var ikke så tillidsfuld, men den var der. Foto: Karsten Enggaard.  

 
Band-backed Wren – Campylorhynchus zonatus brevirostris 
2 fugle sås fint den 14/9 ved ranch nær Rio Guallabamba. Herudover sås 2 Rio Palenque den 17/9. 
 
Rufous Wren – Cinnycerthia unirufa unibrunnea 
2 fugle den 11/9 Yanacocha Reserve.  
 
Sepia-brown Wren – Cinnycerthia olivascens 
1 hørt Bellavista Cloud Forest den 13/9. Split fra Sharpe’s Wren Cinnycerthia oliviscens oliviscens, som 
Clements ikke har anerkendt i sin 2009-udgave.    
 
Grass Wren – Cistothorus platensis aequatorialis 
Vi så 4 fugle Antisana den 16/9 i 3800 moh. Clements kalder arten Sedge Wren.    
 
Bay Wren – Thryothorus nigricapillus nigricapillus 
2 + 2 fugle henholdsvis den 14/9 Masphi Reserve og den 16/9 Rio Palenque. En fugl i Masphi blev set. De 
øvrige kun hørt.   
 
Plain-tailed Wren – Thryothorus euophrys longipes 
2 fugle hørt den 12/9 Bellavista Cloud Forest.    
 
Whiskered Wren – Thryothorus mystacalis mystacalis 
1 hørt den 17/9 Rio Palenque.   
 
House Wren – Troglodytes aedon albicans 
Den almindeligste Wren med 21 noteringer. Højeste dagstotal: 10 fugle.  
 
Mountain Wren – Troglodytes solstitialis solstitialis 
En enkelt fugl blev hørt den 12/9 Bellavista Cloud Forest.  
 
Gray-breasted Wood-Wren – Henicorhina leucophrys leucophrys 
Relativ almindelig med 13 noteringer – de fleste af disse er hørte fugle. Noteret på 6 forskellige dage med 
højeste dagstal på 6.   
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Long-billed Gnatwren – Ramphocaenus melanurus duidae 
1 set Rio Palenque den 17/9.  
 
Tropical Gnatwren – Polioptila plumbea bilineata 
Anden Gnatwren art på samme dag: 1 Rio Palenque den 17/9.  
 
Páramo Pipit – Anthus bogotensis bogtensis 
Vi skulle op i 3800 moh før vi så Páramo Pipit. Det blev til 4 af slagsen på Vulcano Antisana 26/9.  
 
Tropical Parula – Parula pitiayumi pacifica 
Almindelig på fastlandet. De i alt 19 observationer var på 5 dage med topdag på 10 den 16/9.  
 
Olive-crowned Yellowthroat – Geothlypis semiflava semiflava 
En han underholdt os, såvel vokalt som visionært, i længere tid ved Milpe Road den 16/9 inden vi skulle 
besøge Mindo Cloud Forest.   
 
Black-creasted Warbler – Basileuterus nigrocristatus 
1 set i 3800 moh, Antisana den 16/9.  
 
Slate-throated Whitestart – Myioborus miniatus subsimilis  
I alt 7 observationer fordelt på 4 dage. Clements kalder arten Slate-throathed Redstart.  
 
Spectacled Whitestart – Myioborus melanocephalus ruficoronatus 
4 fugle noteredes fordelt på 3 dage – alle Bellavista Cloud Forest. Clements kalder arten Spectacled 
Redstart.  
 
Chocó Warbler – Basileuterus chlorophrys 
Chocó endemic. Er i bogen Birds of Ecuador opført som selvstændig art. Clements regner den for en 
underart af Golden-bellied Warbler basileutures chrysogaster chlorophrys. Det blev til 4 i Masphi Reserve 
den 14/9 og 1 hørt Milpe Road den 16/9. 
 
Russet-crowned Warbler – Basileuterus coronatus elatus 
8 observationer den 12/9 Bellavista Cloud Reserve samt 2 samme sted den 13/9. 
  
Buff-rumped Warbler – Phaeothlypis fulvicauda fulvicauda 
En enkelt iagttagelse: Mindo Cloud Forest ved centeret den 16/9. 
 
Yellow Warbler – Dendroica petechia aureola 
Endemisk underart for Galapágos. Meget almindelig - og iøjnefaldende - på alle øerne. Sås alle dage, 
bortset fra sidste dag, som var afrejsedag på Baltra. Totalt noteret 113 fugle.   
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Denne våde Yellow Warbler kæmpede længe for at sluge sit mega-bytte.  
Los Gemelos, Santa Cruz. Foto: Karsten Enggaard.  
 
Bananaquit – Coereba flaveola intermedia 
I alt 10 fugle kom i bogen. De første 3 sås ved feederne ved restaurant Los Banchos i Mindo den 15/9. 
Herudover 5 + 2 Rio Palenque henholdsvis den 16/9 og 17/9.  
 
Green Honeycreeper – Chlorophanes spiza exsul 
Det blev til 6 fugle: 1 hun Rio Guallabamba (Fedtfugle lokaliteten) den 14/9, 1 (16/9) og 4 (17/9) Rio 
Palenque. Af sidstnævnte var de 2 nogle smukt farvede hanner.   
 
Blue Dacnis – Dacnis cayana baudoana 
Det blev til en han i Rio Palenque den 17/9.  
 
Yellow-tufted Dacnis – Dacnis egregia 
Denne smukke Dacnis sås i 4 eksemplarer. Et par den 14/9 Rio Guallabamba udfor Fedfugle-ravinen. 
Herudover 1 + 1 Rio Palenque. Clements regner det som en underart af Black-faced Dacnis dacnis lineata 
egregia.   
 
Masked Flowerpiercer – Diglossa cyanea cyanea 
Almindelig på 2 af de første 3 dage. Således 10 Yanachoca Reserve, 7 Bellavista Cloud Forest og 20 Mindo 
Loma. 
 
Glossy Flowerpiercer – Diglossa lafresnayii 
Sås i samme område som Masked den første dag i Yanacohca den 11/9. Det blev til 12 fugle.  
 
Black Flowerpiercer – Diglossa humeralis aterrima 
4 Antisana i 3500 meters højde den 26/9. 
 
White-sided Flowerpiercer – Diglossa albilatera albilatera 
2 fugle den 12/9 Tony Nunnerys House.   
 
Indigo Flowerpiercer – Diglossa indigotica 
En sjælden og lokal art, og en af de første arter vi så i tågen i Masphi Reserve den 14/9. Det blev til 2 fugle.  
 
Guira Tanager  – Hemithraupis guira guirina  
Det blev til 4 fugle den 15/9 efter foto fra Bjarne og Leif, Los Banchos restauranten, Mindo-området.   
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Fawn-breasted Tanager – Pipraeidea melanonota venezuelensis 
Ikke alle så de 2 fugle ved Mindo Loma den 13/9.   
 
Thick-billed Euphonia – Euphonia laniirostris hypoxantha 
5 fugle i alt: 1 den 13/9 Bellavista Cloud Forest, 3 den 15/9, heraf 1 par, Séptimo Paraiso Lodge samt 1 den 
16/9 Rio Palenque.  
 
Orange-bellied Euphonia – Euphonia xanthogaster quitensis 
Totalen blev på 8 fugle: 2 (13/9) Mindo Loma, 2 (15/9) Séptimo Paraiso Lodge samt 4 (16/9) Milpe Road.   
 
Glistening-green Tanager – Chlorochrysa phoenicotis 
Chocó endemic. 1 par sås den 14/9 Mashpi Reserve.  
 
Rufous-throathed Tanager – Tangara rufigula  
Chocó endemic. Milpe Road lagde sted til vores eneste observation af 2 fugle den 16/9.   
 
Golden Tanager – Tangara arthus goodsoni 
I alt noteret 15 fugle fordelt på 4 dage.  
 

 
Golden Tanager. Foto: Birgit og Bjarne S. Rosenfeldt. 
 
Silver-throated Tanager – Tangara icterocephala icterocephala 
10 fugle fordelt på 3 dage: 2 Mindo-området, 4 Los Bachos restauranten, 4 Milpe Road.   
 
Flame-faced Tanager  – Tangara parzudakii lunigera 
Sås flere steder uden at være talrig. I alt 11 fugle fordelt på 5 dage.   
 
Golden-naped Tanager – Tangara ruficervix leucotis 
2 fugle (12/9) Tony Nunnery's House, 3 (13/9) Mindo Loma, 1 (16/9) Milpe Road. I alt 6 eksemplarer. 
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Golden-naped Tanager. Foto: Birgit og Bjarne S. Rosenfeldt.  
 
Metallic-green Tanager – Tangara labradorides labradorides 
Chocó endemic. 2 fugle den 12/9 Tony Nunnery's House.  
 
Baryl-spangled Tanager – Tangara nigroviridis cyanescens 
5 fugle: 2 Bellavista Cloud Forest samt 3, herunder 1 på rede, Tony Nunnery's House den 12/9.  
 
Blue-necked Tanager – Tangara cyanicollis cyanopygia 
11 fugle fordelt på 4 dage.  
 
Golden-hooded Tanager – Tangara larvata fanny 
En observation af 2 fugle, Rio Palenque, den 17/9.  
 
Bay-headed Tanager – Tangara gyrola nupera 
2 den 16/9 Milpe Road samt 1 den 17/7 Rio Palenque.  
 
Golden-crowned Tanager – Iridosornis rufivertex subsimilis 
2 stk den 12/9 Tony Nunnery’s House.  
 
Scarlet-bellied Mountain-Tanager – Anisognathus igniventris erythronotus 
5 noteret den 11/9 Yanacocha Reserve.  
 
Blue-winged Mountain-tanager – Anisognathus somptuosus cyanopterus 
Relativ almindelig i Bellavista-området – 18 noteringer – samt 3 Refugio Paz de las Antpittas.  
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 Blue-winged Mountain-tanager. Foto: Karsten Enggaard 

 
Black-chinned Mountain-tanager – Anisognathus notabilis 
Chocó endemic. 3 den 15/9 til frugtfodring i Refugio Paz de las Antpittas.   
 

  
 Black-chinned Mountain-tanager. Foto: Karsten Enggaard 
 
Moss-backed Tanager – Bangsia edwardsi 
Chocó endemic. Det blev til 8 fugle Masphi Reserve den 14/9.  
 
Grass-green Tanager – Chlorornis riefferii riefferii 
3 fugle den 12/9 Bellavista Cloud Forest.   
 
Swallow Tanager – Tersina viridis occidentalis 
1 hun Mashpi Reserve den 14/9.   
 
Blue-gray Tanager – Thraupis episcopus quaesita 
I alt 32 iagttagelser fordelt på 5 dage.   
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Palm Tanager – Thraupis palmarum violiavata 
Knap så talrig som ovenstående art. Sås også på 5 dage, men kun med en total på 10.   
 
Blue-capped Tanager – Thraupis cyanocephala cyanocephala 
3 den 12/9 og 2 den 13/9 Bellavista Cloud Forest.   
 
Lemon-rumped Tanager – Ramphocelus icteronotus 
Meget almindelig – totalen blev på 46 iagttagelser. Set på 5 dage. Største dagstal blev 20 den 16/9. 
Clements regner den for en underart af Flame-rumped Tanager Ramphocelus flammingerus icteronotus.  
 
White-winged Tanager – Piranga leucoptera ardens 
1 obs den 16/9 Milpe Road.   
 
Dusky-faced Tanager – Mitrospingus cassinii cassinii 
10 blev set på P-pladsen ved Rio Palenque Research Center.  
 
White-lined Tanager – Tachyphonus rufus 
3 x 2 fugle sås: Ranch ved Rio Guallabamba, Séptimo Paraiso Lodge, Milpe Road.  
 
White-shouldered Tanager – Tachyphonus luctuosus panamensis 
10 fugle sås Rio Palenque den 17/9.   
 
Dusky Bush-Tanager – Chlorospingus semifuscus semifuscus 
2 (12/9) + 5 (13/9) Bellavista Cloud Forest.   
 
Yellow-throated Bush Tanager – Chlorospingus flavigularis marginatus 
2 stk. den 16/0 Milpe Road.   
 
Buff-throated Saltator – Saltator maximus iungens 
3 fugle den 16/9 Milpe road, og 2 den 17/9 Rio Palenque.   
 
Black-winged Saltator – Saltator atripennis caniceps 
Noteret på 3 af dagene: 1 Tony Nunnery's House den 12/9, 3 Séptimo Paraiso Lodge 13/9 og 2 Mindo Cloud 
Forest den 16/9.   
 
Slate-colored Grosbeak – Saltator grossus saturatus 
En observation af 2 fugle den 17/9 Rio Palenque.  
 
Southern Yellow-Grosbeak – Pheucticus chrysogaster chrysogaster 
Inger A. havde 1 fugl ved Bellavista Lodge den 12/9.  
 
Blue-black Grosbeak – Cyanocompsa cyanoides cyanoides 
1 iagttagelse af en han den 17/9 Rio Palenque.   
 
Crimson-breasted Finch – Rhodospingus cruentus 
Tumbesian endemic. 2 fugle – et par – den 16/9 Rio Palenque.  
 
Yellow-faced Grassquit – Tiaris olivaceus pusillus 
2 fugle den 14/9 ved ranchen ved Rio Guallabamba  
 
Dull-colored Grassquit – Tiaris obscurus pauper 
2 fugle samme sted som ovenstående art.   
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Variable Seedeater – Sporophila corvina ophthalmica 
7 noteringer: 2 den 14/9 ved ranch nær Rio Guallabamba og 5 den 16/9 Milpe Road.  
 
Plain-colored Seedeater – Catamenia inornata minor 
3 noteret den 26/9 Antisana i 3500 moh. 
 
Plumbeous Sierra-Finch – Phrygilus unicolor geospizopsid 
Almindelig på Antisana vulkanen. I alt 30 fugle sås i ca. 3800 meters højde. 
 
Rufous-naped Brush-Finch – Atlapetes rufinucha rufinucha 
3 fugle på 3 dage: 11/9 Yanachoca Reserve, 13/9 Bellavista Cloud Forest og 26/9 Antisana, hvor 
sidstnævnte var meget medgørlig.  
 
White-winged Brush-Finch – Atlapetes leucopterus leucopterus 
1 iagttagelse den 13/9 ved Tony Nunnery's House.  
 
Chestnut-capped Brush-finch – Arremon brunneinucha inornatus 
Ved Bellavista Lodges kompostbunke sås 1 fugl den 12/9. Herudover 2 den 15/9 Refugio Paz de las 
Antpittas.  
 
Tanager Finch – Oreothraupis arremonops 
Conservation status: Vulnerable. Tumbesian endemic. Vi så 2 fugle den 13/9 Bellavista Cloud Forest, den 
eneste lokalitet for arten i Ecuador. Det blev også til sang og ok billeder. 
 

 
Tanager Finch i sang. Foto: Birgit og Bjarne S. Rosenfeldt. 

 
Orange-billed Sparrow – Arremon aurantirostris occidentalis 
1 fugl den 16/9 Milpe Road. 
 
Rufous-collared Sparrow – Zonotrichia capensis 
Meget almindelig i forskellige højder og biotoper. I alt noteret 38 fugle fordelt på 7 dage.  
 
Vegetarian Finch – Camarhynchus crassirostris 
Endemisk for Galapágos. 3 fugle sås den 22/9 på Santa Cruz, Santa Rosa Sanctuary. 
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Woodpecker Finch – Camrhynchus pallidus 
Endemisk for Galapágos: 2 iagttagelser: 1 den 20/9 Isabela og 1 den 22/9 Los Gemelos på Santa Cruz. 
Fuglen på Isabela demonstrerede på bedste vis håndteringen af torne som redskab til larvefangst. En 
fantastisk oplevelse på nært hold.  
 

 
Vi fik på bedste vis demonstreret Woodpecker Finch’s anvendelse af redskaber til larvefangst. Foto: Birgit og Bjarne S. Rosenfeldt.  
 
Small Tree-finch – Camarhynchus parvulus parvulus 
Endemisk for Galapágos. I alt 13 fugle den 22/9 Los Gemelos, Santa Cruz. Endvidere 5 den 23/9 Floreanas 
højland.  

 
Mediun Tree-finch – Camarhynchus pauper 
Endemisk for Galapágos. Conservation status: critically endangered. Trods ihærdig eftersøgning blev det 
kun til en hun i Floreanas højland den 23/9. Arten er meget truet pga. habitat ødelæggelse (landbrug), 
introducerede dyr og fugle: kat, rotte, mus og Smooth-billed Ani.  
 
Large Tree-finch – Camarhynchus psittacula psittacula 
Blot 2 fugle den 22/9 Los Gemelos, Santa Cruz. I tågen og finregnen sås masser af Finker – herunder nogle 
større - i trætoppene og flyve over vejen.  
 
Warbler Finch – Certhidae olivacea 
11 fugle på 3 øer: Genovesa, Santa Cruz og Española med henholdsvis 5, 4 og 2 fugle.   
 
Sharp-beaked Ground-Finch – Geospiza difficillis difficilis 
Endemisk på Galapágos. Vi så 10 fugle på Genovesa den 19/9.  
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Medium Ground-Finch – Geospiza fortis 
Endemisk på Galapágos. I alt 24 noteringer: Baltra, Isabela, Santiago, og Santa Cruz. Flest på Santa Cruz 
med 15 fugle. Vi havde generelle mange udfordringer omkring bestemmelsen af specielt Medium og Small 
ground-finches, dels varierer næbets størrelse indenfor arten, dels sker der hybridiseringer.    
 
Small Ground-Finch – Geospiza fuliginosa 
Endemisk på Galapágos. Den almindeligste finke med i alt 353 noteringer. Sås på 6 af dagene. Flest den 
22/9 på Floreana med 200 fugle, men også 100 den 23/9 på Santa Cruz. 
 
Large Ground-Finch – Geospiza magnirostris 
Endemisk på Galapágos. Vi noterede 4 fugle på Genovesa.   
 
Common Cactus-Finch – Geospiza scandens 
Endemisk på Galapágos. Sås på South Plaza med 2 fugle og Floreana med 1 fugl.  
 
Large Cactus-Finch – Geospiza conirostris 
Endemisk på Galapágos. 4 fugle Genovesa og 20 på Española.  
 
Scarlet-rumped Cacique – Cacicus uropykialis pacificus 
5 eksemplarer den 17/9 Rio Palenque. 
 
Russet-backed Oropendola – Psarocolius angustifrons atrocastaneus 
Det blev til 5 fugle af denne store Oropendola den 13/9 Mindo-området.   
 
Shiny Cowbird – Molothrus bonariensis aequatorialis 
En flok med 50 fugle sås 14/9 ved ranchen nær Rio Rio Guallabamba.   
 
Scrub Blackbird – Dives warszewiczi warszweiczi 
Den 14/9 sås 3 fugle ved ranchen nær Rio Guallabamba. 
 
Great-tailed Grackle – Quiscalus mexicanus peruvianus 
10 fugle sås under mellemlandingen i Guayaquil Airport den 11/9. 
 
Yellow-tailed Oriole – Icterus mesomelas taczanowskii 
En syngende han på den anden bred Rio Palenque lod sig betragte længe i skopet den 16/9.   
 
Hooded Sisken – Carduelis magellAnica 
En enkelt fugl lod sig høre og se kortvarigt Antisana den 26/9 i 3500 moh. 
 
House Sparrow – Passer domesticus 
4 af denne introducerede art sås den 17/9 under en tankning på vej til Quito.  
 
 
Pattedyr, krybdyr m.v. - Fastlandet  
 
White-nosed Coati – Nasua narica 
Dem som slappede af ved swimmingpoolen Séptimo Paraiso Lodge den 14/9 blev belønnet med et sådant 
kræ.  
 
Western Red Squirrel – Sciurus granatensis 
4 dyr sås på 3 forskellige dage.   
 
Bat sp  
3 sås under natravneturen i Mindo den 13/9. 
 



  88 

Tayra – Eira Barbara 
Dette væsel-/mårlignende dyr sås med 3 eksemplarer: 2 den 12/9 Bellavista Cloud Forest og 1 den 14/9. 
 

Tayra 
 
White-tailed Deer – Odocoileus virginaianus peruviansus 
Vi så et dyr på en bjergtop på vej ned ad Antisana den 26/9. Underarten peruvianus findes i Andesbjergene 
ned til Peru.  
 
****************************************************************** 
 
Firefly – Lampyridae sp 
Vi så nogle ildfluer da vi forlod natravnelokaliteten i Mindo-området.  
 
Menalaus Blue Morpho – Morpho menelaus 
Vi så et par blue morpho i Mindo Cloud Forest.  
 
Birdwing – family papilionoidae 
Vi så flere af denne smukke sommerfugl bl.a. den 14/9 i Masphi Reserve.  
 
Owlbutterfly – Caligo eurilochus  
Vi så flere af denne store ugleøje. Endvidere sås en lang række farvestrålende sommerfugle.  
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Ugleøje. Foto: Birgit og Bjarne S. Rosenfelt.  
 

 
Vi så mange flotte sommerfugle. Foto: Karsten Enggaard. 
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Pattedyr, krybdyr m.v. - Galapágos 
 
Common Bottlenose Dolphin – Tursiops truncatus 
Denne delfin – også kendt som Flipper – sås med ca. 50 eksemplarer den 24/9 omkring båden i godt 20 
minutter under sejlturen fra Española til Baltra. Vi var ca. 1½ times sejlads fra Española. Det var en stor 
oplevelse!  
 
Galapágos Sea Lion – Zalopus wollebaeki 
Vi noterede i alt 498 dyr, hvilket må siges at være tilfredsstillende. Bestanden af søløver er ved at komme op 
igen efter en række år med varmt havvand (El Niño). Sås alle dage under turen på Galapágos. På Española 
sås mange unger, heraf flere nyfødte.  
 
Galapágos Fur Seal – Arctocephalus galapagoensis 
Også Pelssælen var i god bestandsudvikling. Vi noterede 10 dyr: 1 tyr den 19/9 Genovesa, 2 den 20/9 
Fernandina (Punta Espinosa) smat 7 den 21/9 Santiago (James Bay).  
 

   
Går i ikke snart? Pelssæl på yngleplads. James Bay, Santiago. Foto: Karsten Enggaard. 
 
House Mouse – Mus musculus 
1 set South Plaza den 18/9, hvor mus (og rotter) gerne skulle være fraværende.  
 
Black Rat – Rattus rattus 
En endnu større hadeart: 1 den 22/9 Santa Rosa, Santa Cruz.  
 
 ******************************************************************* 
 
Galapágos Giant Tortoise – Geochelone nigra 
Sås kun på Santa Cruz (racen nigritta) i Santa Rosa Sanctuary med 50 stk. Vi så også en del 
Kæmpeskildpadder i et indelukke på Fernandina af blandet race. Og så hilste vi jo også på Lonesome 
George i Darwin Centret, Santa Cruz, det sidst kendte eksemplar af the Pinta Island Tortoise (Geochelone 
nigra abingdoni). Han vurderes til at være 60-90 år og er i god tilstand. Der er udloddet en dusør på 10.000 
USD for at finde en Pinta-hun. 
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Green SeaTurtle – Chelonia myda 
Conservation status: Vulnerable. Det er utroligt fascinerende at bade/dykke med Havskildpadder. Vi så 
mange komme ind til stranden for at yngle. I alt 120 blev noteret på 4 af dagene. Flest den 20/9 Targus 
Cove, Isabela og Punta Espinosa, Fernandina med 75 eksemplarer. Den grønne havskildpadde kan blive op 
til 1 meter lang og veje 180 kg. Normalt klækker deres nedgravede æg om natten, da overlevelsesraten af 
de små skildpaddeunger er væsentlig højere, end hvis det sker om dagen. Her sørger Fregatfuglene for at 
plukke hver og en, der måtte vove sig udover stranden.  
 

 Green SeaTurtle. Foto: Birgit og Bjarne S. Rosenfeldt. 
 
Land Iguana – Conolophus subcristatus 
Conservation status: Vulnerable. Vi så kun denne iguana på South Plaza den 18/9, hvor 25 kom i bogen. Det 
var både såvel store som små eksemplarer. 
 

 Land Iguana. Foto: Birgit og Bjarne S. Rosenfeldt. 
 
Marine Iguana – Amblyrhyncus cristatus 
Conservation status: Vulnerable . Sås i store mængder, når de lå på lavaklipperne og solede sig. Sås alle 
dagene under Galapágos-cruiset. I alt noteredes 1660 af slagsen. Der findes 7 underarter, hvor 
venustissimus på Española er den mest farverige. 
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Marine Iguana får varmen på klipperne før næste neddykning i det kølige vand. Foto: Karsten Enggaard. 
 
 
Galapágos Lava Lizard – Tropidurus (microlophus) spp 
Der findes 7 underarter af dette firben. Vi så den 5 af dagene på Galapágos. I alt noteret 270. 
 

 Galapágos Lava Lizard. Foto Karsten Enggaard. 
 
 
Hood Racer – Philodryaqs hoodensis 
Fortroppen så denne slange på Española/Hood den 24/9. 
 
****************************************************** 
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Sally Lightfoot Crab – Grapsus grapsus 
Sås alle vegne på stranden/klipperne. 1650 eksemplarer er noteret fordelt på 6 dage.  
 

 
Sally Lightfoot Crab. Foto: Karsten Enggaard.  

 
 
Black Crab – Scylla serrata 
En af de to dage vi ikke så Sally Lightfood Crab, var den 19/9 på Genovesa, hvor vi til gengæld så 50 Black 
Crabs.  
 
Galapágos Hermit Crab – Calcinus explorator 
1 sås den 21/9 James Bay, Santiago.    
 
*********************************** 
 
Black-tipped Reef-shark – Carcharhinus limbatus 
Det blev til 2 af de sorttippede revhajer den 20/9 ved Bartolomé. Normalt ser man den hvidtippede på disse 
kanter.  
 
Manta Ray – Manta hamiltoni 
Det blev i alt til 16 observationer fordelt på 4 dage. Flest sås på afstand, men en var helt tæt på land under 
vores zodiac-cruise den 19/1 Genovesa, hvor vi så vingerne stikke op af vandet og skyggen af fisken.  
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Manta Ray tæt på land. Genovesa. Foto: Karsten Enggaard 

 
Sting Ray – family dasyatididae  
Inger M. så en under en snorkeltur den 24/9 Gardner Bay, Española, medens Karsten så 5 fra båden. 
 
Damsel Fish – family pomacentridae  
Vi så 15 små Damsel fisk, der var ”fanget” i en højvandssø den 19/9 Genovesa. 
 
Four-eyed Fish  – family Anablepidae 
I samme bassin som ovenstående sås 10 af denne fisk.  
 
Puffer Fish – family Tetradotoxin 
Pindsvinefisk eller Kuglefisk har den egenskab at de kan puste sig op, hvis de bliver udsat for en fare. 
Herudover er de i besiddelse af pigge. Vi så 13 på 2 dage, som nød godt af skibets ”udslip” fra køkkenet.  
 
Razor Surgeonfish – Prionurus laticlavius  
Den 21/9 Bartolomé noteredes 150 og den 23/9 100 Isla Champion.  
 

 Razor Surgeonfish. Foto: Karsten Enggaard.  
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Streamer Hogfish – family Lachnolaimus 
2 den 23/9 Isla Champion. 
 
Mexican Hogfish – family Lachnolaimus 
3 den 23/9 Isla Champion. 
 
King Angelfish – family Holacanthus 
11 den 23/9 Isla Champion. 
  
Panamic Sergeant Major – Abudefduf troschellii 
Sergent fisken sås den 20/9 med 13 stk. Bartolomé.  
 
Rainbow Wrasse – Thalassoma lucasanum 
4 den 20/9 Bartolomé. 
 
Blue-chinned Parrotfish – family Scaridae 
1 den 20/9 Bartolomé. 
 
************************************************** 
 
Galapágos Bee – Xylocapa darwini 
4 bier sås på 3 af dagene. 
 
Spot-winged Glider  – Pantala hymenaea 
Denne dragonflie/guldsmed sås med 1 stk. den 20/9 Isabela.  
 
*************************************************** 
 

 
Baldskærermyrer på arbejde i Ecuadors højland. Foto: Karsten Enggaard. 
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Farvel og kom snart igen! 
Swallow-tailed Gull. Foto: Karsten Enggaard. 

 
 
 
 
         


