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Erik Mølgaard & Jesper Meedom
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INDLEDNING.

Københavnsafdelingens første og foreningens anden tur til Mexico fandt sted i perioden 14/2 - 1/3 1998. Denne gang var turen planlagt sammen med den lokale engelske ornitolog Richard Wilson og hans kammerat Alejandro Melendez. Sidstnævnte var vores lokale guide på turen.

Vi havde planlagt en tur, som fulgte den traditionelle kulturrute fra Mexico City mod øst til Palenque. Dette gav deltagerne rig lejlighed til, ved siden af det fantastiske fugleliv, at stifte bekendtskab med de særprægede kulturelle ruiner, kirker m.m., som Mexico er så kendt for. Ornitologisk var turen præget af vinterens El Niño, som her havde givet en utrolig tørke i store dele af Mexico. Derfor var fuglesangen yderst sparsom mange morgener, hvilket var årsag til at mange af specialiteterne var svære at finde, og vi glippede en usædvanlig stor del af de arter, som ellers plejer at krydre vores artslister.

Turens deltagere var: Marianne Krogh, Meta Bischoff, Else Bernsteen, Kenneth Darborg, Carl-Axel Henrichsen, Lotte og Lars Petersen, Connie Beier, Jon Bjørn Andersen, Jesper Meedom, Hanne Wichmand, Jytte Grovermann og Else Mikkelsen.

Turens pris var kr. 17.350,- som inkluderede al transport med fly og bus, alle overnatninger med fuld pension og drikkelse til maden, lokal guide, drikkepenge, afbudsforsikring, DOF-guide og almindelig DOF-service (rapport, for- og eftermøde etc.).

Jesper Meedoms notater og dagbog danner grundlag for denne rapport. Jon Bjørn Andersen har tegnet de flotte vignetter. De takkes begge for den store hjælp med denne rapport. Også en stor tak til Lotte og Lars Petersen for eftermøde-arrangementet.

Rapporten er inddelt i følgende ** afsnit:

Turoversigt (rejserute)	side **

Lokalitetsbeskrivelse	side **

Personlig dagbog	side **

Artsgennemgang af iagttagne fugle	side **

Artsgennemgang af iagttagne pattedyr og krybdyr	side **

Deltagerne på turen, uden hvem der aldrig var blevet en tur, fremgår af listen ovenfor. Holdet var præget af godt kammeratskab og fint humør. Undertegnede tænker med glæde tilbage på turen og håber, at vi mødes igen på ture, der kan leve op til Mexico 1998.

Erik Mølgaard
Lyngborghave 6, 1tv.
3460 Birkerød
Denmark
E-mail: moel@post4.tele.dk


Turoversigt (rejserute).

14.02.98	06.55-08.15	København.
		08.15-11.15	Amsterdam.
		15.35-17.30	Mexico City
		19.00-		Puebla (Hotel del Portal).

15.02.98	        -07.45	Puebla.
		13.00-		Oaxaca (Hotel Parador del Dominico).
				13.00-18.15 Monte Albán.	

16.02.98	        -06.30	Oaxaca.
		06.45-12.10	Tørt område nær Oaxaca.
		12.35-14.30	Frokost i Oaxaca.
		15.10-18.15	Tørt område nær Oaxaca.
		18.45-		Oaxaca.

17.02.98	         -06.15	Oaxaca.
		07.15-17.30	La Cumbre-stien.
		18.15-		Oaxaca.

18.02.98	         -06.20	Oaxaca.
		06.40-08.30	Tørt område nær Oaxaca.
		09.00-10.00	Oaxaca.
		15.00-15.50	Santa Domingo (Tehuantepec).
		         -19.05	Arriaga (Autohotel El Parador).

19.02.98	         -06.20	Arriaga.
		06.30-11.30	Området vest for Arriaga.
		12.00-13.30	Frokost i Arriaga.
		14.10-14.30	Puerto Arista.
		16.30-18.45	Boca del Cielo.
		19.30		Arriaga.

20.02.98	         -06.15	Arriaga
		06.30-09.45	Området 3 km nord for Arriaga.
		10.00-10.30	Arriaga.
		13.00-		Tuxtla Gutiérrez (Hotel Maria Eugeria).
13.30-17.30 Tuxtla Zoo.

21.02.98	         -06.30	Tuxtla Gutiérrez.
06.50-18.00	El Sumidero-Kløften.
		18.30-		Tuxtla Gutiérrez.

22.02.98	         -06.00	Tuxtla Gutiérrez.
06.30-15.30	El Sumidero-Kløften.
				13.15- 15.15 Sejltur i Kløften.
		17.30-		San Cristóbal de las Casas (Hostal Flamboyant Espanõl).

23.02.98	         -06.30	San Cristóbal de las Casas.
		07.15-12.15	Skovområde nær San Cristóbal de las Casas.
		13.00-14.00	San Cristóbal de las Casas.
		14.45-17.30	Vandløbet nær San Cristóbal de las Casas.
		18.00-		San Cristóbal de las Casas.

24.02.98	         -06.10	San Cristóbal de las Casas.
06.30-11.00	Huitepec.
		11.15-12.45	San Cristóbal de las Casas.
				Ocosingo.
		18.00-		Hotel Nututum Viva (Palenque).

25.02.98	         -07.00	Hotel Nututum Viva (Palenque).
		07.15-16.45	Palenque.
		17.00-		Hotel Nututum Viva (Palenque).

26.02.98	06.45-12.00	Palenque.
06.45-9.50 Langs vejen til Palenque.
09.50-11.30 Palenque-ruinerne.
13.00-14.00 Palenque Museum.
14.10-15.30	Hotel Nututum Viva (Palenque).
15.45-18.00	Landområde nær Palenque Museum.		


27.02.98	         -05.30	Hotel Nututum Viva (Palenque).
07.00-16.00	Usumacinta-sumpen.
16.30-17.00	Catazajá.
17.45-		Hotel Nututum Viva (Palenque).

28.02.98	         -06.15	Hotel Nututum Viva (Palenque).
06.30-10.30	Palenque-ruinerne.
10.45-12.30	Hotel Nututum Viva (Palenque).
15.00-16.50	Villahermosa.
18.10-23.30	Mexico City’s Airport.

01.03.98	16.20-19.30	Amsterdam
20.40		København.



Lokalitetsbeskrivelser:

Oaxaca (17.25N 97W).

Monte Albánruinerne.
Zapotekernes gamle hovedstad ligger på en bjergtop umiddelbart vest for Oaxaca. Ud over de smukke ruiner er området et fint fugleområde. På selve ruinerne yngler både Canyon og Rock Wren. Omkring ruinerne er der et tørt tornebusklandskab, hvor flere af Oaxacas specialiteter kan findes, fx. Ocellated Trasher, Oaxaca Sparrow, Dusky Hummingbird og White-throated Towhee.

Tørt område nær Oaxaca.
7 km fra Oaxaca ad hovedvej 175 ligger et kuperet område med flere små floder omkranset af tør torneskov. Området huser flere endemiske arter og vi så Golden, Dwarf og Slaty Vireo samt Bridled Sparrow.

La Cumbre-stien.
25 km fra Oaxaca ad hovedvej 175 ligger den meget lille by La Cumbre i bjergryggens pas. Fra byen løber der en jordvej langs højdedraget mod vest ind i fyrre- og egeskoven. Langs denne vej kan områdets fugleliv iagttages. I fyrreskoven findes stadig den sjældne Dwarf Jay, og Red Warbler er almindelig. 


Arriaga (16.50N 94.20W).
Arriaga er en lille industriby beliggende langs kysten i Chiapas. Byen i sig selv er ikke særlig interessant, men de tørre områder omkring byen huser nogle af landets interessante endemiske arter. Her findes Rosita’s Bunting, Orange-breasted Bunting og Giant Wren. Vi besøgte landbrugsområderne, de halvtørre småbjerge og tornekratområderne langs hovedvejen til Tehuantepec og langs hovedvejen mod nord mod Tuxtla. Vi fandt ikke nogle områder, der kan anbefales, men vi prøvede flere steder at komme “ind” i området. Sikkert grundet El Niño var hele området utroligt tørt, og fuglene var meget lidt aktive. Kun Rufous-naped Wren sang vedholdende.

Puerto Arista.
Puerto Arista ligger ud til Stillehavet ca. 50 km fra Arriaga syd for Tonalá. Langs den flotte sandstand ligger flere restauranter, og byen er et godt sted at iagttage Giant Wren og Magnificent Frigatebird.

Boca del Cielo.  
20 km øst for Puerto Arista ligger dette lille fiskerleje ved indsejlingen til den store lagune. Her så vi masser af hejrer, måger og vadefugle. Også denne lille by huser Giant Wren.


Tuxtla Gutiérrez (16.20N 93.50W).

Tuxtla Zoo (Zoológico Miguel Alvárez del Toro).
Haven ligger syd for byen ved foden af nogle småbjerge. Haven er kendt for sin store samling af dyr og fugle fra den neotropiske region. Mange vilde fugle fouragerede i haven, og du kan finde både Great Curassow, Crested Guan og Plain Chachalaca flyve omkring! Disse er dog introducerede til haven, men vilde fugle af sidstnævnte art kan have blandet sig med de introducerede, da arten må være udbredt i de tilstødende bjerge. 

El Sumidero Canyon.
Denne imponerende kløft ligger kun 10 km øst forTuxtla og er udlagt som national-park. En mindre vej løber op langs kløften til udsigtspunktet “Atalaya Mirador”, hvor man fra en mindre restaurant kan nyde den storslåede udsigt. Langs vejen findes flere habitater af skov og åbne områder,flere steder har man udsigt over kløften. Langs vejen findes gode muligheder for Belted og Flammulated Flycatcher, Bar-winged Oriole samt med held Blue-and-white Mockingbird, Lesser Roadrunner og Red-breasted Chat.
Hvor hovedvej 190 krydser floden, kan man købe bådture ind i Kløften. Turen er meget flot, og vi så bl.a. Caiman, Spider Monkey og Barn Owl. 


San Cristóbal de las Casas (16.15N 93W).

Skovområde nær San Cristóbal de las Casas.
Kør 12 km mod Comitán og drej mod Ocosingo. Efter 2-4 km findes et større Fyrreskovområde syd for vejen, hvor flere stier løber ind i skoven. Her er en af de bedste chancer for at finde den sjældne Pink-headed Warbler.

Vandløbet nær San Cristóbal de las Casas.
I den østlige del af byen løber en vej ud til Rancho San Nicolas Campsite. Herfra løber der en sti langs floden med øst, langs floden er der gode chancer for American Dipper.

Huitepec.
Huitepec Ecological Reserve & Pro-Nature er et  mindre reservat 2 km vest for San Cristóbal de las Casas. Reservatet er næsten altid lukket, og vi mødte ingen personer omkring hovedbygningerne. Flere stier fører rundt i området uden for det afspærrede område. Skoven er noget fragmenteret, og kun få områder har god skov. Selve reservatet er ikke særlig stort, og udefra kunne vi se, at det mere havde karakter af en lille dyrepark, hvor bl.a. rovfugle og ugler var i bur. 

Ocosingo (16.40N 92.40W).
Byen på toppen af højdedraget “Meseta Central de Chiapas” ca. 75 km nordøst for San Cristóbal de las Casas.
		
Palenque (17N 92.40W).
Palenque-området rummer store og meget flotte Maya-ruiner. Ruinerne ligger flot omkranset af tropisk regnskov, som også er et reservat. Fra stierne kan man se mange fugle ligesom fra vejene omkring ruinbyen. Desværre er skoven fældet uden for selve reservatet, og det bevirker, at regnskoven nærmest er som en ø, midt i et større landbrugsområde. Følgende områder kan anbefales for fuglekikkere: 
1) Området omkring ruinerne og parkeringspladsen. Her ses bl.a.: White Hawk, Slaty-tailed Trogon, Collared Aracari, Keel-billed Toucan, Kentucky Warbler og Louisiana Waterthrush. 
2) Langs hovedvejen fra ca. Mayabell Campsite til parkeringspladsen ved ruinerne ses bl.a. Ruddy Crake, White-crowned Parrot, Red-lored Parrot, Rufous-breasted Spinetail og Dusky Antbird.
3) Regnskovsstien fra Museet igennem parken til de store templer: Her ses Mexican Antthrush og woodcreepers.

Hotel Nututum Viva (Palenque).
Hotellet ligger ned til Rio Usamacinta med en parklignende have i udkanten af Palenque byområde ca. 9 km fra ruinerne. Vi så mange fugle i haven, bl.a. Green-breasted Mango og Yellow-winged Tanager.

Usumacinta-sumpen (17.25N 92.15W).
Dette store sumpområde ligger langs hovedvej 186 mod Yucatan-halvøen. Store dele af området kan overskues fra hovedvejen mellem km-sten 170 og km-sten 174. Flere småveje løber ind til nogle kvægfarme (rancher), hvorfra man kan spørge om tilladelse til at køre på deres jordveje. I området så vi bl.a. Bare-throated Tiger-Heron, Pinnated Bittern, Lesser Yellow-headed Vulture, Aplomado Falcon

Catazajá (17.15N 92.05W).
En mindre by ved bredden af sødeltaet som er dannet af Usumacinta-floden. Herfra kan man leje både og sejle ud i området. Vi kikkede lidt fra bredden og så bl.a. Foster’s Tern.






Personlig dagbog af Jesper Meedom.

14. februar
Dagflyvning med KLM over Amsterdam og direkte til Mexico City. Ind over vinterlandskaber med Newfoundland og de store søer. Mexico City, der nu uofficielt skal have 28 millioner indbyggere, får vi ikke meget indtryk af, hverken mens vi flyver ind over den eller mens vi kører væk fra den. Vi kører ud i halvmørke ad stort anlagte betalingsmotorveje. Vi skal på fjorten dage køre gennem provinserne Oaxaca og Chiapas i minibus - to provinser på den tørre stillehavsskråning, der går for at være de fattigste i Mexico. Med os har vi Alexandro fra det zoologiske museum som guide. Han har fået opgaven i sidste øjeblik efter at ham, Erik havde skrevet med og havde en aftale med, sprang fra. Det viser sig at Alexandro ikke er på niveau med fugle- eller lokalitetskendskab, men han er et venligt og behageligt menneske at rejse sammen med. Holder et stop i isnende blæst i et pas med fyrreskov. Vi ender i Pueblo, som er en flot by med lige gader og statelige huse. Vi bor ud til den centrale plaza hvor ballonsælgere står med klaser af hjerteformerde, sølvfarvede valentinsballoner, og hvor verdens mindst synlige Macdonalds ligger diskret inde i en af arkaderne - for miljømyndighederne våger over at reklameskilte ikke skal skæmme det gamle Pueblo. 

15. februar
Først en kørestrækning videre mod Oaxaca. En flot anlagt motorvej der ad imposante broer føres over erosionskløfterne i et øde bjerglandskab hvor høje, tynde søjlekaktus står i klipperne. Vi er stort set eneste køretøj på vejen. Vi ser på fugle, da vi kommer ned ad bjergene i noget brakland, hvor det er tørlandsarter af den nordamerikanske fauna som trashers og towhees, der er at se. I Oaxaca kører vi direkte op til ruinbyen på Monte Alban. Dalen har været centrum for zapotekerkulturen, og man mener Monte Alban har været samlingspunkt for en konføderation af bystater i dalen i en tid, hvor de måtte slutte sig sammen som modvægt til et krigerfolk i Mexico-dalen. Anlægget er en rektangulær bane sænket ned i bakkerne med store trappetrinspyramider ved enderne og mindre pyramider langs langsiderne og inde på pladsen. Nogle af bygningsfacaderne er med søjler og relieffer og der er sten med udhuggede, stiliserede krigerfigurer, der er samlet fra udgravninger. Det er lay-out'et mere end detaljerne, der gør indtryk ved dette anlæg. Rock Wren på ruinerne og diverse spurve i det tørre krat, som vi skal finde ud af at se forskel på.

16. februar
Vi kører et lille stykke ud af Oaxaca og holder i en losseplads i vejkanten hvor der går en sti ind i det tørre busklandskab i bakkerne. Spiser morgenmad, som består af hvad vi nu kunne finde at købe i byen, i disse noget uappetitlige omgivelser med en stor sten som bord. Himlen er klar, vi er i bjergene og det er bidende koldt, og nogen af os har ikke helt tænkt igennem hvor koldt der sommetider kan være i de varme lande, da vi pakkede kuffert. Krattet er et tæt egekrat med lysegrønne mistelten i grenene og krybende grenede kaktus på jorden. Træerne er delvist løvfældende og landskabet står mest med efterårsbrune farver her i tørtiden. Fuglene er stille og svære at få at se - småfugle der smutter gennem krattet. Og det er vores første rigtige fugletur i et nyt land, og det tætte krat hvor man går i gåsegang på en snæver sti er svært. I timen hvor solen kommer op over bjergkammen og sætter varme på krattet kommer der aktivitet i fuglene, og arter som Golden Vireo og Russet Nightingale-thrush kommer på bogen. Tilbage ved vejen er der en flok af Grey Silky-flycatcher, der sidder opret og uafbrudt kalder et rullende kald. Arten yngler i fyrreskovene højere oppe på bjerget, men på denne årstid trækker de ned i de tørre dale. På den anden side af vejen går vi ned et sted, hvor man kan krydse en å og komme ud på nogle jordveje ind i et lidt mere åbent busklandskab med indslag af forskellige typer kaktus, hvor vi bl.a. har Pileated Flycatcher og Blue Mockingbird. Vi bor inde i Oaxaca by og er ude at spise ved en af plazaens fortovsrestauranter om aftenen, hvor de to naborestauranters orkestre spiller om kap om lydbilledet. Byen er i skakbrætarkitektur, fine huse med sandstensornamenter og søjler på facaderne, forsirede smedejernsgitre foran balkonerne, brolagte gader, kig ind i gårdhaverne hvor portene står åbne.

17. februar
Oaxaca ligger nede i en tør dal i ca. 1500 meters højde, hvorfra vi i dag skal op på bjergkammen i tågeskovszonen i 2700 meters højde. Vi kører til bjergene og går ind i skoven ad en bred jordvej. Det er fyrreskov med forskellige arter fyrretræer, hvor den største har bløde nåle og store kogler, og knejser over skoven med brede kroner. Blandet mellem fyrretræerne er der løvtræer, og habitaten er det man kalder pine/oak forest. På skovtræerne sidder der små rødbladede bromeliaer med lange røde blomsterstande, og der er laver, der især gror på løvtræerne, og som hænger i grå frynser eller lange gulorange skæg. Mange fugle, især lige da morgensolen kommer på og giver varme i skoven. Blandt andet den lakrøde Red Warbler med hvid øreplet. Grey-barred Wren drager i støjende familieflokke gennem trætoppene og roder i laven. Flokke af Steller's Jay, hvor vi holder udkig efter den sjældne og endemiske Dwarf Jay, der sommetider skal følge i flok med den større art. Ingen gevinst. Vi går en fem kilometer ind i området til en mere sammenhængende fyrreskov, hvor en enkelt deltager får forvildet sig ind og mister orienteringen og må råbe på hjælp for at blive guided ud igen.

18. februar
En morgentur ud til stien ved lossepladsen, som giver Black-capped Vireo og Slaty Vireo. Så skal vi ud på en lang kørestrækning over bjergene og ned til kysten. Igennem et øde bjerglandskab med grenede kandelaberkaktus op over klipperne. Vejen er ikke så flot her, og der er en del trafik af tunge tankbiler, der kører som død og helvede. Når byen Tehuantepec, som har givet navn til den landtange, der som et lavland skærer gennem bjergkæden og deler fuglenes udbredelsesområder, så nogle af de endemer, vi så på i Oaxaca erstattes af nærstående arter vi skal til at se efter i de kommende dage. Ind på en restaurant at spise nogle sandwich, der er så lækre, at en af turens mere sultne deltagere skal have lavet en madpakke med ekstra ration. Resten af køreturen er gennem beboet og fladt landbrugsland, med små nette huse ved vejkanten hvor verandaerne er dækket af blomstrende hibuscus og bourgainvilla. Vævede cacique-reder hænger ned fra telefontrådene og der er spættehuller i de fleste af masterne. Der er noget savanneagtigt over det flade land med spredte store træer. Holder et sted hvor vi går ud ved en mose, hvor mængder af Great-tailed gracke går til overnatning i et stort træ. Ender i et motel ved landevejen i udkanten af byen Arriaga, hvor vi skal overnatte. Efter en trættende rejsedag passer det os ikke at serveringen til middagen trækker ud over to timer.

19. februar
Vi kører ned på kystlandevejen at se efter fugle i et grønt havelandskab med brede mangotræer og levende hegn. Efter at have ledt fugle op enkeltvis i de tørre krat i bjergene er det en ny oplevelse at fuglene her går i flokke, som de Pacific Parakeet som vi stopper op og sætter teleskop på, da de flyver ud i morgenstunden. Bagved området med flade grønne marker, hvor vi bruger morgentimerne, ligger der skråninger med tørt krat, hvor vi prøver at komme op. Vi kan høre Chachalacaerne kalde deroppefra, og vi klatrer over et par pigtrådshegn og maser os igennem det vanskelige terræn af høje urter. Der er fløjteakacier hvor myrerne kommer ud af de hule torne for at bide, når man rører ved dem. Det er godt varmt og vi står længe og gisper når vi finder noget skygge inden vi tager næste tur ud i det åbne. Orange-breasted Bunting. Tilbage til frokost på hotellet. Et eksplosionsagtigt nys fra køkkenet lige inden de første portioner bæres ind. Den fedladne tjener sparker døren op så den rammer stolen og serverer med en tom mine. Samme ritual ved de næste portioner, der nyses vildt ude fra køkkenet og så sparker tjeneren døren op i stolen og serverer næste runde. Det bliver ved, og vi griner så tårerne triller mens vi prøver at finde bemærkninger der overgår virkeligheden, mens tjeneren ser uforandret tom ud. Arriaga opholdet er en improvisation, der er føjet til vores tur på råd fra ham, der ikke kunne guide os, og nu er vi her uden at vide, hvor vi skal lede efter fuglene. Et kig på kortet viser en lagune ved kysten mærket med en signatur for jagt og fiskeri, så der satser vi. Først ud på stillehavskysten hvor vi holder ved en bar med plasticstork og kokospalmer, hvor en madamme slagter kokosnødder med en stor junglekniv. Går ned på stranden, hvor oceanbølgerne bryder ind over den hvide sandstrand. Fregatfuglene sværmer om en fiskekutter langt ude. Så kører vi mod lagunen. Spørger om vej, om lagunen er inde ad stikvejen til højre. Ja-ja, siger de, og vi kører indad mens træernes grene skraber mod bussen, til vi ikke kan komme frem længere. Ingen lagune, men lidt pæne nordamerikanske småfugle at se på. Fortsætter ad landevejen til et lille fiskerleje, hvor lagunen er. Mudderflader med hejrer, måger og pelikaner. Black Vulture er oppe at slås med en hund om noget spændende de har fundet på vaden. Vinkekrabber, enkelte mangrovetræer. Reddish Egret er her i både den hvide og den røde udgave. Den søger føde på en markant måde, hvor den tager dansetrin, flagrer med vingerne og ryster halsen så den bliver tyk af de bløde prydfjer der stritter om den som en flaskerenser. Vandrefalken kommer og sætter alle mågerne på vingerne, mens den gentagent og kraftfuldt slår mod en måge, der er kommet væk fra flokken, men som med nød og næppe undslipper. Så forsvinder falken for et øjeblik, og kun en enkelt af os er heldig at have kikkerten på, da den pludselig kommer tilbage og slår mågen. En stemme, som vi genkender fra båndene som Giant Wren. Vi går en lang tur op i byen for at finde fuglen, men den er der ikke, og vi er ved at bortforklare, at det kunne være rigtigt. Vi tror ikke rigtig på det kan være her man skal finde denne verdens største gærdesmutte med det lille udbredelsesområde? Ja, finder vi ud af, da vi får læst rapporter om aftenen. Dette fiskerleje er præcis det nordligste sted på kysten, hvor man kender den fra.

20. februar
Vi prøver et spor ind i noget krathabitat lidt udenfor byen. En hollandsk rapport beskriver det som lokalitet for Yellow-headed Parrot, der i de sidste år er gået dramatisk tilbage og er kommet på rødlisten. Vores lokalitet er så nok en af dem, den er forsvundet fra... Et vandløb med spredte sten i, som hjulsporet fører igennnem, byder på mange spændende måder at krydse over og mange "sokker" som resultat. Akaciekrat. En hyrdedreng med sine geder og køer og en slangebøsse i hånden, der fortæller om, hvorfor de større fugle er så få og så sky. Kommer tæt på en lille gruppe Orangefronted Parakeet, der sidder og gnasker røde rakleblomster i et træ. Så kører vi mod Tuxtla Guetierrez. Lidt ovenfor Arriaga går vejen gennem en flot habitat af tæt og frodig kratskov. Det var nok her, vi skulle have været ude at se på fugle. Vi har improviseret os gennem Arriaga-opholdet med hjælp af en gammel rapport og gæt ud fra et landkort, og på den måde finder man ikke områdets specialiteter.

Tuxtla Guetierrez er en ny og karakterløs by. Måske er noget af nybyggeriet regeringens "gaver" til den oprørske Chipas-provins, som går for at være fattig, udsultet og glemt. En gendarm vi spørger fortæller, at alt er roligt i San Cristobal. Vi går i zoologisk have, der er et anlæg med store frilandsbure i en naturhabitat af skov på kanten mellem løvfældende og stedsegrøn, hvor man holder dyr og fugle der findes i Chiapasprovinsen. Mange vilde fugle er at se i skoven, hvor Russet-crowned Motmot sidder og rokker halen i pendulbevægelser og Plain Chachalaca flokkes om cafeteriet efter krummer. Den mest dragende af fuglene i burene er Horned Guan med hvidt plirreøje i et fløjlssort hoved som det røde horn stikker lodret op af - en sjælden art, der i Mexico kun findes i el Triunfo nationalparken i det utilgængeligste og uroligste hjørne af provinsen. Pumaen bliver fodret med en levende aguti. I Tuxtla sover vi på et nyt hotel hvor vi har værelse ud til en swimmingpool, hvor orkesteret spiller lystigt til klokken fire om morgenen.

21. februar
Vi kører op til Sumidero Canyon mens solen står op i et slør af morgendis over slugten. Sumidero Canyon er nationalpark med åbningstid og port. En asfaltvej, som her til morgen er befolket af løbetrænende Tuxtla-borgere, fører op i området. Vi skiftevis kører og går etaper op langs vejen. Der er en veludviklet, tør kratskov, hvor kronetaget er usammenhængende og underskoven er rig og tæt. På det første stykke er der blandede Grosbeaks og Piroler. Højere oppe er der en åben slette hvor vi finder Grey-crowned Yellowthroat, og der er islet af bambus, hvor vi finder Blue Seed-eater. På toppen er der et udsigtspunkt med et lille cafeteria, hvor vi raster. Det ligger helt fremme på kanten af kløften, hvor man ud over gelænderet kan se omtrent lodret de 1.000 meter ned i floden, der dybt mørkeblå slår en slynge nedenfor os mellem klippevæggene. Floden, Grijalva, skærer sig igennem bjergene og forvirrer, fordi dens vand løber ind i slugten modsat terrænets stigning, så man kigger op ad floden og ned i lavlandet. Floden er opstemmet længere nede, så gennem slugten er den egentlig en lang og slynget sø med roligt vand. Det er ikke årstid for fuglesang - ihvertfald er der ikke ret meget der synger - men med båndspillerens hjælp får vi sat gang i både Belted Flycatcher og Flammulated Flycatcher lidt nedenfor udsigtspunktet ad vejen, og får begge arter hidset op, så vi kan se på dem så tæt på og så længe vi ønsker. Begge arter er kendt som specialiteter for området. Om aftenen middag omkring store fade med kød og kylling og krydrede nitritfarvede pølser, som man ruller ind i tortillas sammen med diverse tilbehør af løg og avocadomos.

22. februar
Vi har endnu en morgen i Sumidero Canyon, som vi bruger på den øverste del af vejen. Skoven er flottest og frodigst heroppe. Nogle af de store løvtræer er overgroet med små bromeliaer og nogle større epifytter, der kan minde om kaktus. Langs vejkanten hænger fælder mod dræberbier, som er konstrueret i papkasser med lyseblå plastic omkring. Men selvom vi er ude fra solopgang med morgenmad i madpakke og bruger tiden i den flotteste del af skoven, så er det fuglemæssigt dødt, og vi får ikke set meget, der er værd at fortælle om.

Over middag kører vi ned til floden, hvor man kan komme ud at sejle gennem kløften i mindre motorbåde. Vi sejler ind mod bjergene i god fart, mens kløften efterhånden lukker sammen om os med sine 1.000 meter høje vægge. Det er en landskabsoplevelse af en egen og usædvanlig art. Kløften slynger sig i buer, og det åbner for nye, panoramaer, når man kommer rundt om hjørnerne. Forbi en drypstensgrotte hvori der er anbragt et Maria-alter og forbi et sted, hvor tilbagevendende jordskred har efterladt brinken med taglagte hylder med tørv på og huler under. Væggene er for stejle til at der kan vokse andet end småtræer hist og her på en hylde, og der er en lian-agtig kaktus på klipperne. I noget skov i bunden af dalen sidder der en familie Geoffry's Spider Monkey. En af aberne ligger på maven på en gren med de ekstreme arme, ben og hale dinglende slapt ned, en anden med en lille unge skifter gren. De betragter os. Lige før vi skal i land er der en sløruglerede med to unger i i en hule i brinken.

Om eftermiddagen kører vi op til San Cristobal las Casas. Vejen stiger hurtigt, og vi kommer op i fyrreskovszonen. Gennem indianerlandsbyer, hvor 
kvinder og børn går i traditionelle dragter med rige farver i orange, rødt og magenta. San Cristobal er en fin gammel by med rette, smalle brolagte gader og gamle huse med farvede fundamenter og gitre for vinduerne. Vores hotel, Flamboyant Español er en hyggelig oase, hvor man kommer fra bygaden ind i en patio med et blomstrende træ i midten og med egen kolibri, bænke i farvede kakler omkring, træer og blomster i gården og svalegang med søjler rundt til værelserne, og videre til den næste gård med blomsterbede, hvor der er flere værelser.

23. februar
Hotellet vil ikke servere tidlig morgenmad, men en lille restaurant ude i byen lukker gerne op tidligt for at få vores ordre. Vi er tilbage i fyrreskovszonen. Vi kører efter en kendt lokalitet, som man finder ud ad vejen mod Ocosingo efter at have passeret en skole og et lille stenbrud og kommer til noget god fyrreskov. Det er halvmørkt mens vi går derind og står og gnider fingre i morgenkulden, mens vi venter på at solen skal trænge ned i skoven og sætte gang i fuglene og lys på, så vi kan se dem. Fyrreskoven har en rig underskov af små løvtræer, hvilket er habitaten for Pink-headed Warbler. Den er her, og de følger med en stor flok blandede nordamerikanske sangere, der arbejder sig gennem fyrretræerne. Den bliver set nogle gange, og fjerde gang den kommer lykkes det også mig at få den. Ellers er her også godt med andre arter som Mountain Trogon og mange Garnet-throated Hummingbird. Det skifter hurtigt fra for koldt til for varmt, og lidt op ad formiddagen synes alle fuglene at synke i jorden. Pink-headed Warbler er blevet sjælden i Mexico. Dels forsvinder fyrreskoven heroppe med stor hast, dels bruges den resterende skov til brændesamling og kvægafgræsning, og det fjerner underskoven, som arten er afhængig af. Artens status har været ukendt i nogle år på grund af urolighederne i Chiapas. Et reservat heroppe har været brugt som militært øvelsesterræn og skulle være ødelagt, og den almindelige lovløshed heroppe har nok også haft konsekvenser for skovene. Vi er vel blandt de første ornitolog-grupper der kommer denne vej efter borgerkrigen.

Om eftermiddagen går vi en tur langs den å, der løber ved byen, i et dalstrøg med græs og træer og fyrreskov på skråningerne. Vi ender ved lidt strøm over nogle sten, hvor der sidder American Dipper og springer i vandet efter føde og op tilbage på stenene igen. Det er et flot vejr med strålende sol og ren bjergluft, og vi undrer os over, at bortset fra vandstærene ser vi ikke en fugl. 

Til aften er vi tilbage på vores resturant fra i går, hvor tjenerne er klædt i nogle mærkelige hvide dragter, og hvor knivene er for sløve til  at skære i de stegte bananer. Vi langer til fadene, mens turens videofotograf tager close-ups og kommenterer vores spisevaner. Det ene lokale er pyntet med plakater, der støtter zapatisternes sag og der er sat automatvåben op på væggen som dekoration. Ude i byen kan man købe postkort med elefanthue-klædte oprørere på og små dukker til turisterne med zapatista-partisan tøj og maskinpistol. Krig som souvenir. Det efterlader et indtryk af, at besættelsen af San Cristobal las Casas måske mere var en happening end en militær operation, og at meget af det var ment som stof for udlandets aviser. Hjemme har vi læst om fortsatte uroligheder i Chiapas. Men vi så mere militær i Oaxaca, og tilstedeværelsen af politi og militær ser udramatisk ud på overfladen. 

24. februar
En fuglerapport, vi har med, nævner reservatet Huitepec, som vi skal ud at besøge om morgenen. Vi kører op til porten, og må konstatere, at der er lukket. Allerførst ser det lovende ud. Vi er i et åbent område, med lidt huse, marker og spredte gamle bjergskovstræer med store stammer og bromeliaer i kronerne, og det ser ud som om, der kommer mere skov inde i reservatet. Vi prøver at råbe nogen op at lukke os ind, men det har ikke effekt. Så går vi lidt rundt langs stedet, og opdager, at det er bare en lille zoologisk have med nogle ræve i nogle bure, og at skoven er fældet overalt på skråningerne rundt om stedet.

Så går det mod lavlandet. Vi kører ud over Ocosingo og bemærker, at fyrreskoven hele vejen er spredt og udtyndet, og at den lille smule ubeskyttet skov, vi var i i går morges, er det eneste, der ligner god habitat i området. Pak kikkerterne væk, lyder rådet, man skal ikke stritte med værdier. Et sted, hvor vi sænker farten for at passere et bump, står et par lømler med store sten, og får en pengeseddel stukket ud af vinduet af vores chauffør for ikke at knuse vores ruder. Det går så hurtigt, at man fornemmer, taksten må have været kendt på forhånd. Huse med bølgebliktage. Her går folk ikke i klassisk indianertøj som på den anden side af San Cristobal. Det er Mexicos fattigse provinser, vi rejser igennem, og fattigt er her sammenlignet med Nordamerika, men vel ikke sammenlignet med Sydamerika. Mexico er noget midt imellem, og man får nordamerikanske importvarer af de mærkeligste ting, som man synes, de måtte kunne lave lige så godt selv. Hvad der kan undre er, at her næsten ingen amerikanske turister er i de områder vi kommer igennem. Og der er f.eks. ikke CNN på hotelværelserne. Nu går det stejlt nedefter mod varmen gennem en flot bjergregnskov, som vi desværre ikke får taget os tid at se på. Vi når vores hotel i Palenque omtrent som det bliver mørkt.

25. februar
Mødes ved daggry og har svært ved at rive os fri fra haven ved hotellet, hvor der er mange forskellige fuglearter fremme i træerne. Vi kører ud til Palenque ruinområdet, hvor vi skal vente på at der bliver åbnet klokken otte. Horder af turister samler sig og souvenirhandlerne åbner. Vi fordriver ventetiden med at se på en familie Band-backed Wren, der bygger rede af mos og plantemateriale i grengaflen af et lille træ. Tilsyneladende er der fire fugle, som samarbejder om at bygge reden, så sidste års unger deltager, går vi ud fra. Det centrale ruinområde ligger i en sænkning med åbne græsplæner og er omgivet med regnskov. En periferi af mindre pyramider. Midt i ligger ruinen af "paladset" med gårde og svalegange, relieffer af krigere i profil og friser af skrifttegn og et tårn i midten. Bagved ligger "inskriptionerens tempel" en høj og stejl pyramide med en tempelbygning på toppen, hvor man kan stige dybt ned i et gravkammer - formodentlig helt ned til jordhøjde - hvor der står en stensarkofag. Bagved templet breder regnskoven sig op af skråningen som en malerisk baggrund for hele komplekset. Udenom kan man gå lidt ind i skoven. En sti fører nedad forbi flere ruiner hvor figentræerne fletter deres forgrenede rødder rundt om de mosgroede sten. En anden sti fører opad bag "inskriptionernes tempel", men den gav et beskedent resultat - for nu at træde i det.  Det bliver til mange fuglearter i dag hvor flotte sydlige regnskovsfugle som Keel-billed Toucan, Ivory-billed Woodcreeper og Blue-browed Motmot blander sig med nordlige trækgæster som Worm-eating Warbler og Louisiana Watertrush. Vi kører hjem til hotellet, og har lidt tid i den store have, hvor et vandløb med mange store sten i er stemmet op og danner en lille sø. Her er der igen Louisiana Watertrush og en basilisk.

26. februar
Vi har set ruinområdet og konstateret, at der ikke rigtig er brugbare stier ind i skoven, så vi koncentrerer os i dag om randområderne med marker, hegn og lunde udenfor skoven. Der er papegøjer, der flyver ud om morgenen, og der kommer nye nordamerikanske trækgæster på listen. Oppe ved ruinerne møder vi en flok brøleaber, Mexican Black Howler, der har været udryddet ved Palenque og er genindført. Skoven omkring ruinerne er en lille enklave i et uendeligt landbrugsland. Der er vel endvidere en del jagt og vi ser drenge i ruinområderne, der skyder efter papegøjerne med slynger. Så der mangler mange arter i skoven, og dem der er, er mest randarter, men som her på regnskovens absolutte nordgrænse giver et indtryk af tropernes rige og farvestrålende fugleliv. Vi besøger museet ved ruinområdet, hvor der er lerfigurer og sten med relieffer, der er udgravet i området, og hvor en rekonstruktion af "templet" viser, at de ruiner, vi ser på, er en malerisk kulisse, men ikke giver meget indtryk af bygningerne, som de åbenbart var - ihvertfald ikke, hvis man ikke har et øvet arkæologisk øje. Om aftenen er vi inde i Palenque by at spise. En ucharmerende tropeby, hvor restauranten har det samme spisekort som alle steder og husets specialiteter er de samme, som de har været alle steder.

27. februar
Dagudflugt til Usumacinta sumpene. Vi kører ud i mørke ad hovedvejen op til Yucatan ind i delstaten Campeche, hvor vejen skærer gennem sumpområdet. Vi ankommer i daggry til en overdådighed af fugle, hvor tusindtallige flokke af Blackbellied Whistling-duck piftende går på vingerne og smider sig igen. Blandede hejrer og ibisser står i småsøerne. Her er det Sort Ibis, som man mener fornylig skulle være indvandret fra Europa/Afrika. Nordamerikanske andefugle ligger i vådområderne, Crested Caracara sidder i buskene, og småtræer ved vandhullerne er sovesteder for Yellow-crowned Night-heron. Så er der tre Aplomado Falcon, der pludselig stryger rundt mens ænder og vadefugle går på vingerne fra sumpen alle vegne rundt om os. I et område med lave saftiggrønne siv passerer en Pinnated Bittern. Af og til nede i sivene, af og til stikker den hovedet op, retter den lange rørdrumhals med det lille gule plirreøje. Den bevæger sig hen mod en facade af rør hvor den kravler lidt op på rørene og sidder frit fremme. Bleg i farverne som af gamle rør med tynde pilstriber på brystet. En Pinnated Bittern til kommer efter den samme vej. En svær men vidt udbredt art man kan drømme om på mange rejser i tropisk Amerika før drømmen går i opfyldelse.

Vi kører ind til siden ved en stikvej at spise den medbragte morgenmad af drikkeyoughurt og toastbrød med ost, skinke og mayonaise for at være lidt til siden fra trafikken på landevejen. Det bliver hedt. Vi måler 35 grader i skyggen ved middag, men det er ellers ikke meget skygge vi finder herude på de flade pander. Vi prøver at køre ind ad en sidevej på en gård, hvor en ung mand er ved at fange en ko ved at lasso'e den om hornene, og hvor vi får tilladelse til at fortsætte indad. Vi følger den hullede vej til en bro af træstammer over en sump, vi ikke tør passere, og går en tur ved nogle småsøer, hvor vi ser Bare-throated Tiger-heron og Snail Kite. Ved byen Catazaje drejer vi ned til en sø, hvor en mand vil sælge os en sejltur ud at se efter hvide pelikaner, men vi takker nej, for søen er meget befærdet, og vi tror ikke på at her kan være hvide pelikaner nu. Forster's Tern flyver rundt ved bredden.

28. februar
En sidste morgentur ud til ruinområdet at få de sidste arter med. En White Hawk flyver ind over os. Den er gennemskinnet usandsynligt hvid op mod den lyse himmel. Vi har en lang rejsedag foran os - køre til Villahermosa, flyve til Mexico City, flyve hjem i aften over midnat.



Artsgennemgang af iagttagne fugle:

Hvor kun en enkelt eller meget få observatører har set arten, er observatørernes initialer anført i parentes efter iagttagelsen.

Least Grebe (Tachybaptus dominicus).
1 set fra sejlturen i Sumidero-kløften.

Magnificent Frigatebird (Fregata magnificens).
300 Puerto Arista.

Neotropic Cormorant (Phalacrocorax brasilianus).
8 Boca del Cielo, 100 set fra sejlturen i Sumidero-kløften, 1 Hotel Nututum Viva (Palenque), 66 Usumacinta-sumpen og 50 Catazajá.

Anhinga (Anhinga anhinga).
1 Usumacinta-sumpen.

Brown Pelican (Pelecanus occidentalis).
10 Puerto Arista, 50 Boca del Cielo og 10 sejlturen i Sumidero-kløften.

Black-bellied Whistling-Duck (Dendrocygna autumnalis).
3000 Usumacinta-sumpen.

American Wigeon (Anas americana).
8 Usumacinta-sumpen.

Blue-winged Teal (Anas discors).
95 Usumacinta-sumpen.

Northern Shoveler (Anas clypeata).
80 Usumacinta-sumpen.

Reddish Egret (Egretta rufescens).
2 Boca del Cielo.

Tricolored Heron (Egretta tricolor).
2 Boca del Cielo og 21 Usumacinta-sumpen.

Little Blue Heron (Egretta caerulea).
10 Boca del Cielo, 2 sejlturen Sumidero-kløften, 1 Hotel Nututum Viva (Palenque) og 120 Usumacinta-sumpen.

Snowy Egret (Egretta thula).
Set Tehuantepec - Arriaga, 5 Arriaga området, 1 sejlturen i Sumidero-kløften og 150 Usumacinta-sumpen.

Great Blue Heron (Ardea herodias).
2 Boca del Cielo, 10 sejlturen i Sumidero-kløften, 11 Usumacinta-sumpen og 2 Catazajá.

Great Egret (Ardea alba).
Set Tehuantepec - Arriaga, 1 Arriaga området, 10 sejlturen i Sumidero-kløften, 1 Hotel Nututum Viva (Palenque) og 450 Usumacinta-sumpen.
Cattle Egret (Bubulcus ibis).
3 Mexico City - Puebla, 5 Puebla - Oaxaca, 1 Tørt område nær Oaxaca, set Tehuantepec - Arriaga, 5 Hotel Nututum Viva (Palenque), 20 Palenque og almindelig langs vejen til Usumacinta-sumpen og enkelte i selve sumpen.

Green Heron (Butorides virescens).
1 Hotel Nututum Viva (Palenque) og 9 Usumacinta-sumpen.

Yellow-crowned Night-Heron (Nyctanassa violacea).
7 Boca del Cielo og 130 Usumacinta-sumpen.

Black-crowned Night-Heron (Nycticorax nycticorax).
7 Usumacinta-sumpen.

Bare-throated Tiger-Heron (Tigrisoma mexicanum).
1 Usumacinta-sumpen.

Pinnated Bittern (Botaurus pinnatus).
3 Usumacinta-sumpen.

White Ibis (Eudocimus albus).
65 Usumacinta-sumpen.

Glossy Ibis (Plegadis falcinellus).
18 Usumacinta-sumpen.

Wood Stork (Mycteria americana)
28 Puerto Arista og 160 Usumacinta-sumpen.

Black Vulture (Coragyps atratus).
Almindelig i det meste af landet. Højeste antal observeret var 1000 Sumidero-kløften.

Turkey Vulture (Cathartes aura).
Almindelig.

Lesser Yellow-headed Vulture (Cathartes burrovianus).
10 Usumacinta-sumpen.

Osprey (Pandion haliaetus).
1 Tehuantepec - Arriaga, 1 Boca del Cielo, 2 Sejlturen i Sumidero-kløften, 1 Usumacinta-sumpen og 4 Catazajá.

White-tailed Kite (Elanus leucurus).
1 Puebla - Oaxaca, 1 Tehuantepec - Arriaga og 1 Boca del Cielo.

Snail Kite (Rostrhamus sociabilis).
1 Usumacinta-sumpen.
 
Double-toothed Kite (Harpagus bidentatus).
3 Palenque.

American Harrier (Circus hudsonius).
1 hun Usumacinta-sumpen.

Sharp-shinned Hawk (Accipiter striatus).
2 Tørt område nær Oaxaca, 1 La Cumbre og 1 Vandløbet nær San Cristóbal de las Casas.

Cooper’s Hawk (Accipiter cooperi).
2 Sumidero-kløften.

Crane Hawk (Geranospiza caerulescens).
1 Usumacinta-sumpen.

White Hawk (Leucopternis albicollis).
2 Palenque.

Common Black-Hawk (Buteogallus anthracinus).
1 Palenque.

Great Black-Hawk (Buteogallus urubitinga).
1 Usumacinta-sumpen.

Harris' Hawk (Parabuteo unicinctus).
3 Puebla - Oaxaca.

Gray Hawk (Asturina plagiata).
2 Arriaga området og 2 Palenque.

Roadside Hawk (Buteo magnirostris).
9 Usumacinta-sumpen.

Broad-winged Hawk (Buteo platypterus).
1 Palenque.

Short-tailed Hawk (Buteo brachyurus).
1 La Cumbre, 1 Sumidero-kløften, 1 Vandløbet nær San Cristóbal de las Casas, 1 Reserva Ecológica Huitepec og 1 Usumacinta-sumpen.

Red-tailed Hawk (Buteo jamaicensis).
1 Mexico City - Puebla, 1 Monte Albán, 1 Tørt område nær Oaxaca, 2 Oaxaca - Tehuantepec og 1 Sumidero-kløften.

Crested Caracara (Caracara plancus).
2 Puebla - Oaxaca, 2 Monte Albán, 1 Tørt område nær Oaxaca, 2 Oaxaca - Tehuantepec, 1 Puerto Arista - Boca del Cielo og 35 Usumacinta-sumpen.

Laughing Falcon (Herpetotheres cachinnans).
2 Palenque.

American Kestrel (Falco sparverius).
1 Puebla - Oaxaca, 2 Monte Albán, 1 Tørt område nær Oaxaca, 1 La Cumbre, 5 Oaxaca - Tehuantepec og 1 Sumidero-kløften.

Aplomado Falcon (Falco femoralis).
3 Usumacinta-sumpen.

Merlin (Falco columbarius).
1 Arriaga området.

Peregrine Falcon (Falco peregrinus).
1 Boca del Cielo.

Plain Chachalaca (Ortalis vetula).
50 Tuxtla Gutiérrez Zoo.
Note: De mange “tamme” fugle drejer om udsatte fugle, som formentlig har blandet sig med den vilde bestand i området!

West Mexican Chachalaca (Ortalis poliocephala).
Hørt i Arriaga området.

Crested Guan (Penelope purpurascens).
3 Tuxtla Gutiérrez Zoo.
Note: Arten er udsat i haven.

Great Curassow (Crax rubra).
2 Tuxtla Gutiérrez Zoo.
Note: Arten er udsat i haven.

Northern Bobwhite (Colinus virginianus).
Et kuld Sumidero-kløften (MK).

Ruddy Crake (Laterallus ruber).
2 hørt Palenque og formentlig denne art hørt (4 ex) Usumacinta-sumpen.

Gray-necked Wood-Rail (Aramides cajanea).
1 Usumacinta-sumpen.

American Coot (Fulica americana).
5 set fra sejlturen i Sumidero-kløften og 2 Usumacinta-sumpen.

Limpkin (Aramus guarauna).
1 Usumacinta-sumpen.

Northern Jacana (Jacana spinosa).
5 Usumacinta-sumpen.

Common Snipe (Gallinago gallinago).
1 Usumacinta-sumpen.

Marbled Godwit (Limosa fedoa).
2 Boca del Cielo.

Hudsonian Curlew (Numenius hudsonicus).
1 Puerto Arista og 30 Boca del Cielo.
Note: Er et tvivlsomt split fra Lille Regnspove.

Greater Yellowlegs (Tringa melanoleuca).
3 Usumacinta-sumpen.

Lesser Yellowlegs (Tringa flavipes).
2 Boca del Cielo og 17 Usumacinta-sumpen.

Spotted Sandpiper (Tringa macularia).
5 Boca del Cielo, 2 sejlturen i Sumidero-kløften, 2 Hotel Nututum Viva (Palenque) og 1 Usumacinta-sumpen.

Willet (Catoptrophorus semipalmatus).
12 Boca del Cielo.

Dowitcher sp. (Limnodromus sp.).
2 Usumacinta-sumpen. Formentlig Long-billed Dowitcher.

Least Sandpiper (Calidris minutilla).
18 Catazajá.

Black-necked Stilt (Himantopus mexicanus).
8 Boca del Cielo, 34 Usumacinta-sumpen og 1 Catazajá.

Killdeer (Charadrius vociferus).
3 Usumacinta-sumpen.

Laughing Gull (Larus atricilla).
2000 Boca del Cielo, 60 Usumacinta-sumpen og 100 Catazajá.

Caspian Tern (Sterna caspia).
1 Catazajá.

Royal Tern (Sterna maxima).
2 Puerto Arista og 56 Boca del Cielo.

Forster's Tern (Sterna forsteri).
1 Catazajá.

Black Skimmer (Rynchops niger).
3 Boca del Cielo.

Band-tailed Pigeon (Columba fasciata).
5 La Cumbre og 4 Reserva Ecológica Huitepec.

Pale-vented Pigeon (Columba cayennensis).
5 Palenque.

Red-billed Pigeon (Columba flavirostris).
4 Sumidero-kløften.

Mourning Dove (Zenaida macroura).
2 Puebla - Oaxaca, 2 Tørt område nær Oaxaca og set omkring Arriaga.

White-winged Dove (Zenaida asiatica).
1 Monte Albán, 10 Tørt område nær Oaxaca, set omkring Arriaga og 1 Reserva Ecológica Huitepec.

Inca Dove (Columbina inca).
Almindelig i Mexico City, Arriaga området og Puerto Arista - Boca del Cielo.

Common Ground-Dove (Columbina passerina).
6 Arriaga området.

Ruddy Ground-Dove (Columbina talpacoti).
Set Puerto Arista - Boca del Cielo og 9 Usumacinta-sumpen.

White-tipped Dove (Leptotila verreauxi).
1 Tuxtla Gutiérrez Zoo, 1 Hotel Nututum Viva (Palenque) og 1 Usumacinta-sumpen.

Gray-headed Dove (Leptotila plumbeiceps).
1 hørt Palenque.

Pacific Parakeet (Aratinga strenua).
212 Arriaga området.

Aztec Parakeet (Aratinga astec).
11 Palenque og 7 Hotel Nututum Viva (Palenque).

Orange-fronted Parakeet (Aratinga canicularis).
6 Arriaga området.

White-crowned Parrot (Pionus senilis).
6 Palenque.

White-fronted Parrot (Amazona albifrons).
3 Arriaga området og 8 Palenque.

Red-lored Parrot (Amazona autumnalis).
2 Palenque.

Mealy Parrot	 (Amazona farinosa).
6 Palenque.

Squirrel Cuckoo (Piaya cayana).
3 Sumidero-kløften og 1 Palenque.

Groove-billed Ani (Crotophaga sulcirostris).
1 Tørt område nær Oaxaca, 1 Tehuantepec - Arriaga, 5 Sejltur Sumidero-kløften, 6 Palenque og 8 Usumacinta-sumpen.

Striped Cuckoo (Tapera naevia).
1 hørt Palenque.

Barn Owl (Tyto alba).
2 set fra sejlturen i Sumidero-kløften.

Ferruginous Pygmy-Owl (Glaucidium brasilianum).
1 hørt Sumidero-kløften og 1 set Palenque.

Common Nighthawk (Chordeiles minor).
1 Monte Albán og 1 formentlig denne art Hotel Nututum Viva (Palenque).

White-collared Swift (Streptoprocne zonaris).
Set San Cristóbal de la Casas  - Ocosingo, 30-60 Palenque og 30 Hotel Nututum Viva (Palenque).

Vaux's Swift  (Chaetura vauxi).
100 San Cristóbal de la Casas  - Ocosingo.

Long-tailed Hermit (Phaethornis superciliosus).
1 Palenque.

Little Hermit  (Phaethornis longuemareus).
3 Palenque.

Violet Sabrewing (Campylopterus hemileucurus).
1 Palenque.

Green-breasted Mango (Anthracothorax prevostii).
2 Hotel Nututum Viva (Palenque).

Canivet´s Emerald (Chlorostilbon canivetii).
11 Sumidero-kløften.
Note: Fork-tailed Emerald er blevet splittet i mange forskellige arter. Vi så nominatformen, som i dag hedder Canivet’s Emerald.

Dusky Hummingbird (Cynanthus sordidus).
2 Monte Albán og 1 Tørt område nær Oaxaca.

White-eared Hummingbird (Hylocharis leucotis).
2 La Cumbre, 1 Skovområde nær San Cristóbal de las Casas og 1 Reserva Ecológica Huitepec.

Berylline Hummingbird (Amazilia beryllina).
7 Sumidero-kløften.

Rufous-tailed Hummingbird (Amazilia tzacatl).
1 Hotel Nututum Viva (Palenque) og 2 Palenque.

Green-fronted Hummingbird (Amazilia viridifrons).
1 Sumidero-kløften.

Blue-throated Hummingbird (Lampornis clemenciae).
 1 La Cumbre.

Green-throated Mountain-gem (Lampornis viridipallens).
1 Reserva Ecológica Huitepec.

Garnet-throated Hummingbird (Lamprolaima rhami).
6 Skovområde nær San Cristóbal de las Casas.

Magnificent Hummingbird (Eugenes fulgens).
1 Reserva Ecológica Huitepec.

Ruby-throated Hummingbird (Archilochus colubris).
1 Palenque.

Broad-tailed Hummingbird (Selasphorus platycercus).
1 Tørt område nær Oaxaca.

Slaty-tailed Trogon (Trogon massena).
2 Palenque.

Citreoline Trogon (Trogon citreolus).
1 Arriaga området (MK).

Mountain Trogon (Trogon mexicanus).
2 Skovområde nær San Cristóbal de las Casas.

Violaceous Trogon (Trogon violaceus).
2 Sumidero-kløften, 1 Ocosingo - Palenque og 5 Palenque.

Belted Kingfisher (Ceryle alcyon).
1 Tehuantepec Arista - Arriaga, 2 Boca del Cielo, 3 Sumidero-kløften og 1 Usumacinta-sumpen.

Ringed Kingfisher (Ceryle torquata).
2 Hotel Nututum Viva (Palenque), 4 Usumacinta-sumpen og 1 Catazajá.

Green Kingfisher (Chloroceryle americana).
1 Palenque.

Russet-crowned Motmot (Momotus mexicanus).
2 Arriaga området, 3 Tuxtla Gutiérrez Zoo og 1 Sumidero-kløften.

Blue-crowned Motmot (Momotus momota).
1 Sumidero-kløften og 2 Palenque.

Emerald Toucanet (Aulacorhynchus prasinus).
2 Sumidero-kløften.

Collared Aracari (Pteroglossus torquatus).
3 Palenque.

Keel-billed Toucan (Ramphastos sulfuratus).
3 Palenque.

Acorn Woodpecker (Melanerpes formicivorus).
4 Reserva Ecológica Huitepec.

Black-cheeked Woodpecker (Melanerpes pucherani).
1 Tørt område nær Oaxaca og 1 Palenque.

Golden-fronted Woodpecker (Melanerpes aurifrons).
4 Arriaga området, 1 Tuxtla Gutiérrez Zoo, 1 Sumidero-kløften, 3 Palenque og 2 Hotel Nututum Viva (Palenque).

Hairy Woodpecker (Picoides villosus).
2 Reserva Ecológica Huitepec.

Golden-olive Woodpecker (Piculus rubiginosus).
4 Palenque.
Northern Flicker (Colaptes auratus).
1 La Cumbre, 1 Skovområde nær San Cristóbal de las Casas og 1 Reserva Ecológica Huitepec.

Lineated Woodpecker (Dryocopus lineatus).
1 Hotel Nututum Viva (Palenque), 1 Usumacinta-sumpen og 4 Palenque.

Wedge-billed Woodcreeper (Glyphorynchus spirurus).
2 Palenque.

Ivory-billed Woodcreeper (Xiphorhynchus flavigaster).
1 hørt Sumidero-kløften og 5 Palenque.

Streak-headed Woodcreeper (Lepidocolaptes souleyetii).
4 Palenque.

Spot-crowned Woodcreeper (Lepidocolaptes affinis).
1 La Cumbre og 1 Skovområde nær San Cristóbal de las Casas.

Rufous-breasted Spinetail (Synallaxis erythrothorax).
3 Palenque.

Barred Antshrike	(Thamnophilus doliatus).
6 Palenque.
	
Dusky Antbird (Cercomacra tyrannina).
1 hun Palenque.

Mexican Antthrush (Formicarius moniliger).
1 hørt Palenque.
Note: split fra Black-faced Antthrush (F.analis).

Belted Flycatcher (Xenotriccus callizonus).
2 Sumidero-kløften.

Pileated Flycatcher (Xenotriccus mexicanus).
1-2 Tørt område nær Oaxaca.

Tufted Flycatcher (Mitrephanes phaeocercus).
2 Tørt område nær Oaxaca, 1 Skovområde nær San Cristóbal de las Casas og 3 Reserva Ecológica Huitepec.

Greater Pewee (Contopus pertinax).
1-2 Tørt område nær Oaxaca.

Yellow-bellied Flycatcher (Empidonax flaviventris).
1 Palenque.

Least Flycatcher	(Empidonax minimus).
2 Palenque.

Pine Flycatcher	Empidonax affinis
1 Skovområde nær San Cristóbal de las Casas og 1 Vandløbet nær San Cristóbal de las Casas.
Yellowish Flycatcher (Empidonax flavescens).
1 Skovområde nær San Cristóbal de las Casas.

Black Phoebe (Sayornis nigricans).
3 Vandløbet nær San Cristóbal de las Casas.

Vermilion Flycatcher (Pyrocephalus rubinus).
1 Puebla - Oaxaca, 3 Monte Albán, 1 Reserva Ecológica Huitepec, 1 Palenque og 2 Usumacinta-sumpen.

Ash-throated Flycatcher (Myiarchus cinerascens).
1 Arriaga området.

Nutting's Flycatcher (Myiarchus nuttingi).
3 Tørt område nær Oaxaca, 1 Oaxaca - Tehuantepec og 8 Sumidero-kløften.

Great Crested Flycatcher (Myiarchus crinitus).
1 Sumidero-kløften.

Brown-crested Flycatcher (Myiarchus tyrannulus).
1 Monte Albán.

Flammulated Flycatcher (Deltarhynchus flammulatus).
1 Sumidero-kløften.

Tropical Kingbird (Tyrannus melancholicus).
1 Puebla - Oaxaca, 50 Tehuantepec - Arriaga, Almindelig i Arriaga området, 2 Palenque og 12 Usumacinta-sumpen.

Cassin's Kingbird (Tyrannus vociferans).
3 Tørt område nær Oaxaca.

Thick-billed Kingbird (Tyrannus crassirostris).
1 Tørt område nær Oaxaca.

Western Kingbird (Tyrannus verticalis).
1 Monte Albán.

Scissor-tailed Flycatcher (Tyrannus forficatus).
35 Arriaga området, 30 Puerto Arista - Boca del Cielo og 40 Usumacinta-sumpen.

Fork-tailed Flycatcher (Tyrannus savana).
11 Usumacinta-sumpen.

Eastern Kingbird (Tyrannus tyrannus).
1 San Cristóbal de la Casas  - Ocosingo.

Boat-billed Flycatcher (Megarynchus pitangua).
10 Sumidero-kløften og 2 Palenque.

Social Flycatcher	 (Myiozetetes similis).
1 Sumidero-kløften og 4 Palenque.

Great Kiskadee (Pitangus sulphuratus).
Almindelig i lavlandet.

Rose-throated Becard (Pachyramphus aglaiae).
1 han La Cumbre.

Masked Tityra (Tityra semifasciata).
1 Sumidero-kløften og 10 Palenque.

Black-crowned Tityra (Tityra inquisitor).
4 Palenque.

Steller's Jay	(Cyanocitta stelleri).
9 La Cumbre og 7 Reserva Ecológica Huitepec.

Green Jay (Cyanocorax yncas).
3 Tuxtla Gutiérrez Zoo og 11 Sumidero-kløften.

Brown Jay (Psilorhinus morio).
1 Ocosingo - Palenque, 10 Palenque, 6 Hotel Nututum Viva (Palenque) og 6 Usumacinta-sumpen.

Scrub Jay (Aphelocoma coerulescens).
2 Tørt område nær Oaxaca.

White-throated Magpie-Jay (Calocitta formosa).
4 Oaxaca - Tehuantepec, 5 Tehuantepec - Arriaga, 17 Arriaga området og 6 Sumidero-kløften.

Common Raven (Corvus corax).
14 Puebla - Oaxaca, 1 Monte Albán, 2 La Cumbre og 2 Oaxaca - Tehuantepec.

Rufous-browed Peppershrike (Cyclarhis gujanensis).
1 hørt Palenque.

Slaty Vireo (Vireo brevipennis).
1 Tørt område nær Oaxaca.

Black-capped Vireo (Vireo atricapillus).
3 Tørt område nær Oaxaca.

Dwarf Vireo (Vireo nelsoni).
1 Tørt område nær Oaxaca.

Hutton's Vireo (Vireo huttoni).
4 La Cumbre og 1 Skovområde nær San Cristóbal de las Casas.

White-eyed Vireo	(Vireo griseus).
1 Palenque.

Golden Vireo (Vireo hypochryseus).
1 Tørt område nær Oaxaca.

Blue-headed Vireo (Vireo solitarius).
2 Sumidero-kløften og 1 Vandløbet nær San Cristóbal de las Casas.
Note: Solitary Vireo (V. solitarius) er splittet til 3 forskellige arter. Nominat formen kaldes nu for Blue-headed Vireo.

Cassin´s Vireo (Vireo cassini).
1 Tørt område nær Oaxaca.
Note: Split fra Solitary Vireo (V. solitarius).

Plumbeous Vireo (Vireo plumbeus).
1 Tørt område nær Oaxaca og 1 La Cumbre.
Note: Split fra Solitary Vireo (V. solitarius).

Yellow-throated Vireo (Vireo flavifrons).
2 Sumidero-kløften og 1 Palenque.

Warbling Vireo (Vireo gilvus).
1 Sumidero-kløften, 1 Skovområde nær San Cristóbal de las Casas og 1 Palenque.

Lesser Greenlet (Hylophilus decurtatus).
2 Sumidero-kløften.

Loggerhead Shrike (Lanius ludovicianus).
2 Puebla - Oaxaca og 2 Monte Albán.

Gray Silky-flycatcher (Ptilogonys cinereus).
18 Tørt område nær Oaxaca og 2 La Cumbre.

American Dipper (Cinclus mexicanus).
2 Vandløbet nær San Cristóbal de las Casas.

Eastern Bluebird (Sialia sialis).
2 La Cumbre.

Brown-backed Solitaire (Myadestes occidentalis).
Hørt La Cumbre og 3 Skovområde nær San Cristóbal de las Casas.

Russet Nightingale-Thrush (Catharus occidentalis).
1 Tørt område nær Oaxaca.

Ruddy-capped Nightingale-Thrush (Catharus frantzii).
2 Reserva Ecológica Huitepec.

Wood Thrush (Catharus mustelinus).
7 Palenque og 2 Hotel Nututum Viva (Palenque).

Clay-colored Robin (Turdus grayi).
23 Tuxtla Gutiérrez Zoo, 4 Sumidero-kløften, 6 Hotel Nututum Viva (Palenque) og 5 Palenque.

Rufous-backed Robin (Turdus rufopalliatus).
2 Skovområde nær San Cristóbal de las Casas.

American Robin (Turdus migratorius).
2 Monte Albán.

Rufous-collared Robin (Turdus rufitorques).
2 Reserva Ecológica Huitepec.

Gray Catbird (Dumetella carolinensis).
4 Palenque.

Blue Mockingbird (Melanotis caerulescens).
1 Tørt område nær Oaxaca.

Blue-and-white Mockingbird (Melanotis hypoleucus).
1 Sumidero-kløften (MK).

Tropical Mockingbird (Mimus gilvus).
1 Usumacinta-sumpen.

Curve-billed Thrasher (Toxostoma curvirostre).
1 Puebla - Oaxaca.

Boucard's Wren (Campylorhynchus jocosus).
3 Tørt område nær Oaxaca.

Giant Wren (Campylorhynchus chiapensis).
1 hørt Boca del Cielo.

Rufous-naped Wren (Campylorhynchus rufinucha).
4 Arriaga området.

Gray-barred Wren (Campylorhynchus megalopterus).
9 La Cumbre.

Band-backed Wren (Campylorhynchus zonatus).
4 Palenque.

Rock Wren (Salpinctes obsoletus).
2 Monte Albán.

Canyon Wren (Catherpes mexicanus).
1 Monte Albán.

Spot-breasted Wren (Thryothorus maculipectus).
2 Palenque.

Banded Wren (Thryothorus pleurostictus).
6 Sumidero-kløften.

Plain Wren (Thryothorus modestus).
1 Sumidero-kløften.

House Wren (Troglodytes aedon).
5 Palenque.

White-breasted Wood-Wren (Henicorhina leucosticta).
1 Palenque.

Gray-breasted Wood-Wren (Henicorhina leucophrys).
1 La Cumbre.

Blue-gray Gnatcatcher (Polioptila caerulea).
1 Puebla - Oaxaca, 1 Tørt område nær Oaxaca, 3 Sumidero-kløften og 1 Palenque.

White-lored Gnatcatcher (Polioptila albiloris).
1 Oaxaca - Tehuantepec, 2 Arriaga området og 6 Sumidero-kløften.

Tropical Gnatcatcher (Polioptila plumbea).
1 Palenque.

Bushtit (Psaltriparus minimus).
2 Tørt område nær Oaxaca, 10 La Cumbre og 19 Reserva Ecológica Huitepec.

Tree Swallow (Tachycineta bicolor).
2 Reserva Ecológica Huitepec og 150 Usumacinta-sumpen.

Mangrove Swallow (Tachycineta albilinea).
8 Usumacinta-sumpen.

Violet-green Swallow (Tachycineta thalassina).
2 Monte Albán og 30 La Cumbre.

Purple Martin (Progne subis).
15 Usumacinta-sumpen.

Northern Rough-winged Swallow (Stelgidopteryx serripennis).
2 Monte Albán, 11 Sumidero-kløften, set San Cristóbal de la Casas  - Ocosingo og 1 Usumacinta-sumpen.

Ruby-crowned Kinglet (Regulus calendula).
18 La Cumbre og 1 Reserva Ecológica Huitepec.

Mexican Chickadee (Parus sclateri).
1 La Cumbre.

Pine Siskin (Carduelis pinus).
2 Skovområde nær San Cristóbal de las Casas.

Lesser Goldfinch	 (Carduelis psaltria).
1 Puebla - Oaxaca and Tørt område nær Oaxaca.

House Finch (Carpodacus mexicanus).
7 Puebla - Oaxaca.

Red Crossbill (Loxia curvirostra).
Hørt Skovområde nær San Cristóbal de las Casas.

Olive Warbler (Peucedramus taeniatus).
3 Skovområde nær San Cristóbal de las Casas.

Blue-winged Warbler (Vermivora pinus).
1 Palenque.
Nashville Warbler (Vermivora ruficapilla).
1 Tuxtla Gutiérrez Zoo, 3 Sumidero-kløften, 2 Vandløbet nær San Cristóbal de las Casas og 1 Palenque.

Northern Parula (Parula americana).
2 Palenque.

Crescent-chested Warbler (Parula superciliosa).
4 La Cumbre og 4 Skovområde nær San Cristóbal de las Casas.

Yellow Warbler (Dendroica petechia).
2 Monte Albán, 1 Arriaga området, 2 Palenque, 1 Hotel Nututum Viva (Palenque) og 3 Usumacinta-sumpen.

Chestnut-sided Warbler (Dendroica pensylvanica).
3 Palenque.

Magnolia Warbler (Dendroica magnolia).
2 Sumidero-kløften, 3 Hotel Nututum Viva (Palenque), 1 Palenque og 1 Usumacinta-sumpen.

Yellow-rumped Warbler (Dendroica coronata).
1 Puebla - Oaxaca, 1 Monte Albán, 6 La Cumbre, 4 Reserva Ecológica Huitepec, 1 Hotel Nututum Viva (Palenque) og 1 Palenque.

Black-throated Gray Warbler (Dendroica nigrescens).
2 Palenque.

Townsend's Warbler (Dendroica townsendi).
12 La Cumbre, 10 Skovområde nær San Cristóbal de las Casas og 4 Reserva Ecológica Huitepec.

Hermit Warbler (Dendroica occidentalis).
6 La Cumbre, 4 Skovområde nær San Cristóbal de las Casas og 5 Reserva Ecológica Huitepec.

Black-throated Green Warbler (Dendroica virens).
10 Sumidero-kløften og 3 Palenque.

Yellow-throated Warbler (Dendroica dominica).
1 Reserva Ecológica Huitepec.

Black-and-white Warbler (Mniotilta varia).
9 Sumidero-kløften, 3 Skovområde nær San Cristóbal de las Casas, 2 Vandløbet nær San Cristóbal de las Casas, 2 Palenque og 1 Usumacinta-sumpen. 

American Redstart (Setophaga ruticilla).
1 Sumidero-kløften, 20 Palenque, 4 Hotel Nututum Viva (Palenque) og 2 Usumacinta-sumpen.

Worm-eating Warbler (Helmitheros vermivorus).
4 Palenque.

Ovenbird (Seiurus aurocapillus).
1 Sumidero-kløften, 3 Palenque og 1 Hotel Nututum Viva (Palenque).

Northern Waterthrush (Seiurus noveboracensis).
1 Palenque.

Louisiana Waterthrush (Seiurus motacilla).
1 Palenque og 2 Hotel Nututum Viva (Palenque).

MacGillivray’s Warbler (Oporornis tolmiei).
1 Tørt område nær Oaxaca.

Kentucky Warbler (Oporornis formosus).
2 Palenque.

Common Yellowthroat (Geothlypis trichas).
5 Usumacinta-sumpen.

Gray-crowned Yellowthroat (Geothlypis poliocephala).
1 Sumidero-kløften og 1 Palenque.

Hooded Warbler (Wilsonia citrina).
6 Palenque og 2 Hotel Nututum Viva (Palenque).

Wilson's Warbler (Wilsonia pusilla).
2 La Cumbre, 1 Sumidero-kløften, 5 Skovområde nær San Cristóbal de las Casas, 6 Vandløbet nær San Cristóbal de las Casas, 7 Reserva Ecológica Huitepec, 1 Ocosingo - Palenque og 2 Palenque.

Red Warbler	 (Ergaticus ruber).
12 La Cumbre.

Pink-headed Warbler (Ergaticus versicolor).
3 Skovområde nær San Cristóbal de las Casas.

Painted Redstart (Myioborus pictus).
1 Reserva Ecológica Huitepec.

Slate-throated Redstart (Myioborus miniatus).
8 La Cumbre, 1 Skovområde nær San Cristóbal de las Casas, 1 Vandløbet nær San Cristóbal de las Casas og 4 Reserva Ecológica Huitepec.

Fan-tailed Warbler (Euthlypis lachrymosa).
1 Sumidero-kløften.

Golden-crowned Warbler (Basileuterus culicivorus).
3 La Cumbre.

Rufous-capped Warbler (Basileuterus rufifrons).
1 Monte Albán, 14 Tørt område nær Oaxaca, 6 Sumidero-kløften og 2 Vandløbet nær San Cristóbal de las Casas.

Golden-browed Warbler (Basileuterus belli).
1 La Cumbre.

Yellow-breasted Chat (Icteria virens).
2 Palenque og 1 Usumacinta-sumpen.

Lincoln's Sparrow (Melospiza lincolnii).
9 Tørt område nær Oaxaca og 2 La Cumbre.

Rufous-collared Sparrow (Zonotrichia capensis).
2 Skovområde nær San Cristóbal de las Casas og 2 Vandløbet nær San Cristóbal de las Casas.

Yellow-eyed Junco (Junco phaeonotus).
7 La Cumbre.

Savannah Sparrow (Passerculus sandwichensis).
20 Puerto Arista - Boca del Cielo.

Chipping Sparrow (Spizella passerina).
10 Monte Albán og 2 Tørt område nær Oaxaca.

Lark Sparrow (Chondestes grammacus).
1 Puerto Arista - Boca del Cielo.

Bridled Sparrow (Aimophila mystacalis).
3 Tørt område nær Oaxaca.

Stripe-headed Sparrow (Aimophila ruficauda).
1 Arriaga området.

Rusty Sparrow (Aimophila rufescens).
2 Sumidero-kløften og 1 Palenque.

Rufous-crowned Sparrow (Aimophila ruficeps).
1 Monte Albán.

Collared Towhee (Pipilo ocai).
2 La Cumbre.

Eastern Towhee (Pipilo erythrophthalmus).
1 Tørt område nær Oaxaca (MK), hørt La Cumbre og 3 Reserva Ecológica Huitepec.
Note: Rufous-sided Towhee er splittet til 2 arter. I Mexico findens nominat formen, som nu hedder Eastern Towhee.

Canyon Towhee (Pipilo fuscus).
4 Puebla - Oaxaca og 2 Monte Albán.

White-throated Towhee (Pipilo albicollis).
1 Monte Albán og La Cumbre.

Olive Sparrow (Arremonops rufivirgatus).
14 Sumidero-kløften.

Rufous-capped Brush-Finch (Atlapetes pileatus).
1 La Cumbre.

Bananaquit (Coereba flaveola).
1 Palenque.

Golden-hooded Tanager (Tangara larvata).
1 Palenque.

Gray-headed Tanager (Eucometis penicillata).
3 Palenque.

Red-throated Ant-Tanager (Habia fuscicauda).
8 Palenque.

Hepatic Tanager (Piranga flava)
1 Tørt område nær Oaxaca.

Summer Tanager (Piranga rubra).
1 Tørt område nær Oaxaca, 1 La Cumbre og 1 Palenque.

Western Tanager (Piranga ludoviciana).
1 Monte Albán, 1 Tørt område nær Oaxaca, 5 Sumidero-kløften og 1 Reserva Ecológica Huitepec.

Crimson-collared Tanager (Ramphocelus sanguinolentus).
10 Ocosingo - Palenque og 1 Palenque.

Scarlet-rumped Tanager (Ramphocelus passerinii).
2 Ocosingo - Palenque.

Blue-gray Tanager (Thraupis episcopus).
3 Hotel Nututum Viva (Palenque).

Yellow-winged Tanager (Thraupis abbas).
1 Hotel Nututum Viva (Palenque) og 2 Palenque.

Scrub Euphonia (Euphonia affinis).
1 Tørt område nær Oaxaca og 6 Palenque.

Yellow-throated Euphonia (Euphonia hirundinacea).
2 Sumidero-kløften og 12 Palenque.

Grassland Yellow-Finch (Sicalis luteola).
2 Usumacinta-sumpen.

Blue-black Grassquit (Volatinia jacarina).
4 Palenque og 4 Usumacinta-sumpen.

Variable Seedeater (Sporophila corvina).
3 Palenque.

White-collared Seedeater (Sporophila torqueola).
6 Palenque og 8 Usumacinta-sumpen.

Blue Seedeater (Amaurospiza concolor).
1 Sumidero-kløften.

Yellow Grosbeak	 (Pheucticus chrysopeplus).
4 Sumidero-kløften.

Rose-breasted Grosbeak (Pheucticus ludovicianus).
1 Puerto Arista - Boca del Cielo, 2 Sumidero-kløften og 3 Palenque.

Black-headed Grosbeak (Pheucticus melanocephalus).
1 Tørt område nær Oaxaca.

Black-headed Saltator (Saltator atriceps).
5 Ocosingo - Palenque og 2 Palenque.

Buff-throated Saltator (Saltator maximus).
2 Palenque.

Grayish Saltator (Saltator coerulescens).
1 Palenque.

Blue Grosbeak (Guiraca caerulea).
1 Sumidero-kløftendero.

Indigo Bunting (Passerina cyanea).
1 Tørt område nær Oaxaca, 8 Puerto Arista - Boca del Cielo, 6 Sumidero-kløften og 6 Palenque.

Varied Bunting (Passerina versicolor).
1 Sumidero-kløften.

Orange-breasted Bunting (Passerina leclancherii).
1 Arriaga området.

Montezuma Oropendola (Gymnostinops montezuma).
14 Palenque.

Yellow-winged Cacique (Cacicus melanicterus).
2 Puerto Arista - Boca del Cielo, 6 Arriaga området og 1 Tuxtla Gutiérrez Zoo.

Altamira Oriole (Icterus gularis).
2 Arriaga området og 1 Tuxtla Gutiérrez Zoo.

Streak-backed Oriole (Icterus pustulatus).
7 Tuxtla Gutiérrez Zoo og 12 Sumidero-kløften.

Orchard Oriole (Icterus spurius).
1 Puerto Arista - Boca del Cielo og 4 Palenque.

Black-vented Oriole (Icterus wagleri).
2 Tørt område nær Oaxaca og 1 Sumidero-kløften.

Northern Oriole (Icterus galbula).
5 Hotel Nututum Viva (Palenque) og 1 Palenque.
Note: Denne race er nogle gange splittet og kaldes Baltimore Oriole.

Red-winged Blackbird (Agelaius phoeniceus).
950 Usumacinta-sumpen.

Eastern Meadowlark (Sturnella magna).
4 Palenque og 1 Usumacinta-sumpen.

Melodius Blackbird (Dives dives).
4 Tuxtla Gutiérrez Zoo, 2 Palenque og 2 Hotel Nututum Viva (Palenque).

Great-tailed Grackle (Quiscalus mexicanus).
Meget almindelig (turens talrigeste registrerede art).

Bronzed Cowbird (Molothrus aeneus).
Set Tehuantepec - Arriaga og 50 Ocosingo - Palenque.


Artgennemgang af iagttagne pattedyr og krybdyr.


Mexican Black Agouti (Dasyprocta mexicana).
25 Tuxtla Gutiérrez Zoo.

Mexican Howler Monkey (Alouatta pigra).
Hørt Palenque 25/2 og 4 set 26/2.

Central American Spider Monkey (Ateles geoffroyi).
3 set på sejlturen Sumidero-kløften.

Caiman
2 set på sejlturen i Sumidero-kløften.








































