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Vogels van Suriname

1. Het geheel is gebaseerd op: O.H.Ottema, J.H.J.M.Ribot en A.L.Spaans: Annotated checklist of the 
birds of Surinam; WWF Guianas, Paramaribo, 2009; ISBN 978-99914-7-022-1. Waarnemingen gedaan na 
het verschijnen van dit boekje komen van www.surinamebirds.nl/php/listbirds.php (t/m juni 2015). 
"Kustvlakte", "Noordelijke savanne" e.d. slaan op de leefgebieden genoemd in bovenstaand boekje. Het 
genoemde leefgebied is dat, of zijn die, waar de meeste kans is de betreffende vogel te zien. (Dat zegt niets 
over de frequentie waarmee de vogel daar voorkomt).

2. Juveniele vogels worden niet beschreven.
3. De Engelse naam en de wetenschappelijke naam van niet-zangvogels komen uit: J. del Hoyo en N.J. 

Collar: Illustrated checklist of the Birds of the World, vol. 1: Non-passerines;  Lynx editions, 
Barcelona, 2014. Namen van zangvogels komen uit  de relevante delen van J.del Hoyo, A.Elliott en J. 
Sargatal (Eds): Handbook of the Birds of the World; Lynx editions, Barcelona, 1992-2011. 
De vetgedrukte cijferreeks in de beschrijving geeft achtereenvolgens het deel, de bladzijdenummer en het 
nummer van de beschrijving van de behandelde vogel in het bovengenoemde HBW.

4. De Nederlandse naam komt van Avibase: avibase.bsc.eoc.org/avibase.jsp?lang=NL. Eventuele Engelse en 
Nederlandse namen van ondersoorten komen daar ook vandaan en worden tussen haakjes vermeld.

5. De illustraties zijn geplukt van het internet en betreffen zo mogelijk de relevante ondersoort.
6. De beschrijvingen stoelen op die in: F.Haverschmidt en G.F.Mees: Birds of Surinam,Vaco N.V., 

Paramaribo, 1994, het bovengenoemde HBW, diverse veldgidsen en die gevonden op het internet.

                                                                                                                   Jan K. Nijhof
Op pagina 149 volgt een Index.

Soortbeschrijvingen:
Familie: Tinamidae, Tinamous, Tinamoes
Plompe grondbewoners met korte, stevige poten; rudimentaire staart, 15-50 cm.

Great tinamou,
Tinamus major major,
Grote tinamoe
40-46 cm (Kuifeend 40-47)

Laaglandbos

Licht tot donker olijfbruin met zwarte 
dwarsstreepjes. Wittig op keel en buik. Kroon en nek
roodbruin. Eventueel kuifje roetkleurig. Onderstaart 
kaneelkleurig. Poten licht blauwgrijs.
Broedvogel.
I.127.4

Cinereous tinamou,
Crypturellus cinereus,
Grauwe tinamoe
29-32 cm (Kauw 30-34)

Laaglandbos

Donkerbruin, van onder lichter. Roodbruine kroon en
nek. Poten geelbruin.
Broedvogel.
I.128.10
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Little tinamou,
Crypturellus soui soui,
Kleine tinamoe
22-24 cm (Dodaars 23-29)

Noordelijke savanne

Effen bruin, van onder beige, bij ♀ roestbruin. Kop 
zwartachtig, keel wit. Poten grijs, olijfkleurig of 
geel.
Broedvogel.
I.128.11

Red-legged tinamou,
Crypturellus erythropus 
erythropus, 
Roodpoottinamoe
28-32 cm (Kauw 30-34)

Noordelijke savanne

Dof bruin met, soms onduidelijke, dwarsstreepjes. 
Gezicht en onderborst roodbruin waartegen de grijze
bovenborst afsteekt. Keel wit. Onder beige met 
dwarsstrepen op de flanken. Poten roze tot rood. ♀ 
contrastrijker.
Waarschijnlijk broedvogel.
I.131.18

Variegated tinamou,
Crypturellus variegatus,
Bonte tinamoe
28-31 cm (Dodaars 23-29)

Laag- en Hooglandbos

Zwarte kop, witte keel; hals, borst en voorste deel 
van de rug roodbruin. Rest van de rug zwart met 
oker dwarsstrepen. Flanken kaneelkleurig, zwart 
gebandeerd. Buik wit. Snavel geel. Poten 
olijfkleurig.
Waarschijnlijk broedvogel.
I.132.24

Rusty tinamou,
Crypturellus brevirostris
Rosse tinamoe
25-28 cm (Dodaars 23-29)

Laagland bos

Donkerbruine kap, bruin gezicht, roodbruine nek en 
mantel, witte kin. Bovendelen oker en zwart 
gebandeerd. Borst okerrood, flanken en onderstaart 
oker, flanken smal zwart gestreept, buik wit. Iris 
bruin, snavel zwartachtig van boven, onder bleek, 
poten geelgrijs.
Waarschijnlijk broedvogel.
I.132  25

Familie: Podicipedidae, Grebes, Futen
Watervogels met een scherpe snavel, gelobde tenen en een gereduceerde staart.

Least grebe,
Tachybaptus dominicus 
brachyrhynchus,
Amerikaanse dodaars
21-26 cm (Dodaars 23-29)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne

Asgrijs met een witte keel. In broedkleed bruingrijs 
met een zwarte keel en kroon. Korte, puntige, zwarte
snavel. Gele iris.
Broedvogel.
I .190.5
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Pied-billed grebe, 
Podilymbus podiceps 
antarcticus,
Dikbekfuut
30-38 cm (Kauw 30-34)

Marien

Bruinachtig grijs met witte keel. In broedkleed 
zwarte keel en zwarte band om snavel. Snavel dik, 
stomp, grijsachtig. Iris bruin.
Broedvogel.
I.190.6

Familie: Diomedeidae, Albatrosses, Albatrossen
Grote, zware zeevogels met erg lange vleugels en een lange, zware "buissnavel".

Atlantic yellow-nosed 
albatross
Thalassarche chlororhynchos,
Geelneusalbatros
71-81 cm (Kolgans 64-78)

Marien

Slank; snavel lang en dun met een smalle gele band 
langs de bovenkant en rode punt. Zwarte staart. 
Ondervleugel: zwarte streep langs voorrand, wat 
breder dan die langs achterrand, zwarte 
vleugelpunten. Kroon iets witter dan kop.
Dwaalgast.
I.214.11

Familie: Procellariidae, Petrels and Shearwaters, Stormvogels
Middelgrote tot grote, compact gebouwde zeevogels met lange, smalle vleugels en een "buissnavel". 

Cape Verde petrel,
Pterodroma feae,
Gon-gon
32-37 cm (Kauw 30-34)

Marien

Vliegt snel. Staart puntig,Ondervleugel geheel 
donker op witte oksel na. Boven grijs met subtiel W-
patroon. Bovenstaart effen lichtgrijs. Donkere 
oogvlek in wit gezicht; dikke, donkere snavel. 
Zijborst met grijs waas.
Dwaalgast.
I.243.24

Bulwer's petrel,
Bulweria bulwerii,
Bulwers stormvogel
26-28 cm (Dodaars 23-29)

Marien

Lange, smalle vleugels en lange staart. Effen donker 
grijsbruin met vaak lichte diagonale armband. 
Donkere effen ondervleugel. Dikke snavel.
Dwaalgast.
I.250.46
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Cory's shearwater,
Calonectris borealis,
Kuhls pijlstormvogel
45-48 cm (Kuifeend 40-47)

Marien

Lange vleugels, altijd (iets) omlaag gebogen. Lange 
glijvluchten laag boven het water, onderbroken door 
3-4 rustige, soepele vleugelslagen..Handvleugel 
wordt in een hoek naar achteren gehouden. 
Bovenzijde bruingrijs, onder witachtig met vuilgrijze
zijden van borst, hals en kop. Snavel bleekgeel, 
donker aan de punt. Brede donkere achterrand aan 
vleugel, geheel donkere handvleugel.  Beetje wit 
voor donkere staartpunt.
Dwaalgast.
I.251.53

Great shearwater,
Ardenna gravis,
Grote pijlstormvogel
43-51 cm (Kuifeend 40-47)

Marien

Bovenstaartdekveren duidelijk wit, roetbruine kap 
met wittige halsband. Donkere vlek op witte zijborst,
donkere vlekken en strepen op ondervleugel. Diffuse
donkere vlek op buik, grijsbruine 
onderstaartdekveren. Zwarte snavel.
Dwaalgast.
I.253.56

Manx shearwater,
Puffinus puffinus,
Noordse pijlstormvogel
30-38 cm(Kauw 30-34)

Marien

Effen zwarte bovenzijde en witte onderkant. Kap 
reikt tot onder oog en tot over oorstreek; Zijhals 
donker tot op zijborst. Meestal lichte krul achter 
oorstreek. Ter hoogte van stuit vertoont het wit een 
duidelijke inbochting in het zwart. Duidelijk contrast
tussen zwart en wit op de ondervleugel.
Migrant uit het noorden.
I.255.62

Audubon's shearwater,
Puffinus lherminieri 
lherminieri,
Audubons pijlstormvogel
27-33 cm (Kauw 30-34)

Marien

Bovenkant roetzwart;  zijkop, onderkant en 
ondervleugel wit. Poten vleeskleur. Donkere rand om
ondervleugel.
Dwaalgast.
I.256. 69

Familie Hydrobatidae, Storm-petrels, Stormvogeltjes
Kleine, lichte "buisneus"-zeevogels met lange poten en afgeronde vleugels of kortere poten en meer puntige vleugels.

Wilson's storm-petrel 
(Fuegian storm-petrel),
Oceanites oceanicus chilensis,
Wilsons stormvogeltje
15-19 cm (Kwartel 16-18)

Marien

Effen donkere ondervleugel, duidelijke lichte 
armbaan op bovenvleugel. Licht gebogen 
vleugelvoorrand, geen echte hoek. Tenen steken uit 
achter staart, lange poten. Witte stuitvlek loopt bijna 
rondom. Maakt lange glijvluchten op horizontale 
vleugels, trippelt met vleugels omhoog over 
wateroppervlak.
Dwaalgast.
I.267.1



5 

Band-rumped storm-petrel,
Hydrobates castro,
Madeirastormvogeltje
19-21 cm (Spreeuw 19-22)

Marien

Donker met witte stuit. Weinig duidelijke lichte 
diagonale armbaan, nauwelijks gevorkte staart. Wit 
van stuit breder dan lang, opvallend zware snavel.
Dwaalgast.
I.269.11

Leach's storm-petrel,
Hydrobates leucorhous 
leucorhous,
Vaal stormvogeltje
19-22 cm (Spreeuw 19-22)

Marien

Vleugels lang en smal, scherp gehoekt, vorkstaart. 
Tamelijk duidelijke armbaan op de bovenvleugel tot 
aan de voorrand. Donkere middelstreep door witte 
stuit.
Dwaalgast.
I.270.13

Familie: Phaetontidae, Tropicbirds, Keerkringvogels
Middelgrote zeevogels met lange smalle vleugels; de middenstaartveren zijn verlengd.

Red-billed tropicbird,
Phaethon aethereus 
mesonauta,
Roodsnavelkeerkringvogel
34-59 + 46-56 cm (Kuifeend 40-47)

Marien

Voornamelijk wit, streep door oog, vleugelpunten, 
midden van staart en dwarsgolven op de rug zwart. 
Snavel rood
Dwaalgast.
I.288.1

Familie: Pelecanidae, Pelicans, Pelikanen
Grote watervogels met een lange, zware snavel en een enorme, elastische zak aan de ondersnavel.

(Atlantic) Brown pelican,
Pelecanus occidentalis 
carolinensis,
Bruine pelikaan
105-152 cm (Knobbelzwaan 140-160)

Marien

Donkerbruin met zwarte poten en witte hals en kop. 
In broedkleed met gele kop, kastanje nek en zilverig 
op de rug.
Stootduikt.
Dwaalgast.
I.311.7 

Familie: Sulidae, Gannets and Boobies, Jan-van-genten
Flinke zeevogels met lange, smalle snavels en een kegelvormige snavel. Stootduikers.

Brown booby,
Sula leucogaster leucogaster,
Bruine gent
64-74 cm (Kolgans 64-78)

Marien

Chocoladebruin, buik en grootste deel van 
ondervleugel wit. Snavel en voeten geel. Wigstaart.
♂ heeft in de broedtijd een blauw gezicht.
Dwaalgast.
I.325.9
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Red-footed booby,
Sula sula sula,
Roodpootgent
66-79 cm (Kolgans 64-78)

Marien

Erg polymorf.
Witte vorm: wit, vaak abrikoos waas, meestal zwarte
slagpennen. Ondervleugel met kenmerkende 
grijszwarte polsvlek. Soms zwarte staart, soms witte 
staart met geheel zwarte bovenvleugels en "zadel"
Bruine vorm: bruin, vaak kop het bleekst en vleugels
en staart het donkerst, sommige achter wit, staart 
wit.
Iris zwartbruin. Snavel grijsblauw, basis rood. Van 
mondhoek naar keelzak smalle zwarte lijn. Naakte 
huid om oog blauw. Poten helder rood.
♀♀ wat groter.
Dwaalgast.
I.324.8

Masked booby,
Sula dactylatra dactylatra,
Maskergent
81-92 cm (Blauwe reiger 84-102)

Marien

Grootste gent. Dikke snavel, geheel wit, behalve 
staart en vleugels, ondervleugeldekveren wit.
Iris goudgeel, snavel geel, soms bleek hoornkleurig. 
Zwarte gezichtshuid (masker). Poten geel.
♀ wat groter, snavel en poten rose.
Dwaalgast.
I.324.7

Familie: Phalacrocoracidae, Cormorants, Aalscholvers
Watervogels met een langgerekt lijf, een lange hals en een sterke haaksnavel.

Neotropic cormorant,
Phalacrocorax brasilianus 
brasilianus,
Bigua-aalscholver
58-73 cm (Kolgans 64-78)

Marien

Zwart met een geelbruine keelvlek. Lange staart, 
houdt hals vaak in een S-vorm. In broedkleed witte 
pluimpjes opzij van de kop en de keelvlek heeft dan 
een witte rand.
Dwaalgast.
I.343.2

Familie: Anhingidae, Darters, Slangenhalsvogels
Grote watervogels met een erg lange, slanke hals en een lange speersnavel.

Anhinga,
Anhinga anhinga anhinga,
Amerikaanse slangenhalsvogel
81-91 cm (Blauwe reiger 84-102)

Marien, Laaglandbos 

Snavel geel, lang, dun en puntig. Nek lang en dun, 
kop klein. Staart lang en wigvormig. Zilverwitte 
veren op de rug en in de staart.
♂: Glanzend groenachtig zwart.
♀: Kop, hals en borst bruin, verder bruinzwart.
Broedvogel.
I.360.1
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Familie: Fregatidae, Frigatebirds, Fregatvogels
Lichte zeevogels met lange, puntige vleugels en staart en een lange haaksnavel.

Magnificent frigatebird,
Fregata magnificens 
rothschildi,
Amerikaanse fregatvogel
89-114 cm (Blauwe reiger 84-102)

Marien

♂: Geheel zwart met paarsgroene glans. Rode 
keelzak.
♀: Met witte borst, grijzige halsband en enig wit in 
de oksels.
Zwaluwstaart.
Dwaalgast.
I.373.3

Familie: Ardeidae, Herons, Reigers
Waadvogels met een lange snavel, een lange hals en lange poten.

Capped heron,
Pilherodius pileatus,
Kapreiger
51-61 cm (Buizerd 48-56)

 Laaglandbos

Rug en vleugels bleek parelgrijs. In de broedtijd een 
beige waas over hals, borst en vleugels. Blauw 
gezicht, zwart kapje. Twee pluimen aan achterkop.
Waarschijnlijk broedvogel.
I.405.2

Cocoi heron,
Ardea cocoi,
Sokoireiger
95-127 cm (Blauwe reiger 84-102)

Marien, Kustvlakte, 
Laaglandbos

Zwarte kap, witte nek met soms wat zwarte 
lengtestrepen. Grijze rug en vleugels. Witte pluimen 
op de borst. Gele snavel met zwarte basis. Gele ogen
en zwartachtige poten.
In broedkleed met lange, zwarte pluimen met witte 
punten aan de kap. De snavel heeft dan een 
roodachtige basis en de poten zijn grijsrose.
Broedvogel.
I.406.5

(American great egret) Great
white egret,
Ardea alba egretta, 
Grote zilverreiger
80-104 (Blauwe reiger 84-102)

Marien, Kustvlakte

Geheel wit met een gele snavel en zwarte poten.
In broedkleed met sierveren op de rug, donkerder 
snavel en het onderste deel van de poten lichter.
Broedvogel.
I.409.13 

Tricoloured heron,
Egretta tricolor tricolor,
Witbuikreiger
50-76 cm (Kolgans 64-78)

Marien, Kustvlakte

Blauwgrijs met een witte lijn langs de hals en een 
witte buik. Gele snavel met een zwarte punt en gele 
poten. In broedkleed hebben ze lange, blauwe, 
draadvormige veren aan kop en hals. Op de rug 
hebben ze dan ook dergelijke veren maar die zijn 
beige.

Broedvogel.

I.410.18



8 

Little blue heron,
Egretta caerulea,
Kleine blauwe reiger
51-76 cm (Kolgans 64-78)

Marien, Kustvlakte

Blauwgrijs met lichtpaarse hals. In broedkleed met 
lange blauwe draadveren aan kop en schouders. De 
poten zijn donkerblauw. De iets gekromde snavel is 
blauw met zwart.
Broedvogel.
I.411.21

Snowy egret,
Egretta thula thula,
Amerikaanse kleine 
zilverreiger
48-68 cm (Buizerd 48-56)

Marien, Kustvlakte

Zwarte snavel en poten, met gele voeten.
In broedkleed met een koppluim en sierveren op de 
rug. Het plekje voor de ogen kleurt dan rood.
Broedvogel.
I.411.22

(Western) Cattle egret,
Bubulcus ibis ibis,
(Westelijke) Koereiger
46-56 cm (Buizerd 48-56)

Marien, Kustvlakte, Zuidelijke
savanne

Wit, gedrongen, met korte snavel.
In broedkleed met veel beige.
Broedvogel.
I.415.26

Little egret,
Egretta garzetta subsp.???
Kleine zilverreiger

55-65 cm (Buizerd 48-56)

Kustvlakte

Zwarte poten met heldergele tenen, zwarte snavel. 
Teugel grijs, in paartijd rood. In broedtijd twee 
fladderende sierveren aan achterhoofd.
Dwaalgast.
I.412.23

Green-backed heron 
(Striated heron),
Butorides striata striata
Mangrovereiger
35-48 cm (Kuifeend 40-47)

Marien, Kustvlakte, 
Laaglandbos

Variabel, zelfs binnen zelfde ondersoort. Blauwgrijze
rug en vleugels, wit van onder, een zwarte kap en 
korte gele poten. Nek, zijkant kop en borst grijs.
Broedvogel.
I.417.33
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Green-backed heron (Green 
heron),
Butorides striata virescens,
Mangrovereiger (Groene 
reiger)
35-48 cm (Kuifeend 40-47)

Kust

Variabel, zelfs binnen zelfde ondersoort. Rug 
grijsgroen. Hals wit met een zwarte middenlijn. 
Middenborst wit met zwarte strepen. Buik bleek 
bruin. Kap groenig zwart. Nek, zijkant kop en 
borst paarsig kastanje.
Dwaalgast.
I.417.33

Agami heron,
Agamia agami,
Agamireiger
60-76 cm (Kolgans 64-78)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laaglandbos, 
Zuidelijke savanne

Lange, dunne snavel. Nek en onderdelen kastanje, 
een witte streep in het midden langs de hals, de 
vleugels zijn groen. Hij heeft sprietige bleekblauwe 
sierveren aan de kop, de hals en onderaan de rug. 
Poten,snavel en een kale plek voor het oog zijn 
matgeel.
Broedvogel.
I.417.34 

Yellow-crowned night-heron,
Nyctanassa violacea 
cayennensis,
Geelkruinkwak
51-70 cm (Kolgans 64-78)

Marien

Gele kroon, achterhoofd met sierveren  en vlek op de
wang wit. Rest van de kop en de keel zwart, hals en 
lijf blauwgrijs. Snavel zwart, poten geel.
Broedvogel.
I.419.35

Black-crowned night-heron,
Nycticorax nycticorax hoactli,
(Amerikaanse) Kwak
56-65 cm (Buizerd 48-56)

Marien

Kroon en rug donkergrijs, de onderdelen zijn zuiver 
wit. Aan het achterhoofd zitten drie lange witte 
sierveren. De poten zijn bleekgeel en de snavel is 
donker. Iris rood.
Broedvogel.
I.419.36

(Southern) Boat-billed 
heron,
Cochlearius cochlearius 
cochlearius,
Schuitbekreiger
45-51 cm (Buizerd 48-56)

Marien, Kustvlakte

Een nachtreiger. Zwarte kroon  met lange pluim en 
zwarte mantel. De rest van de rug en de vleugels zijn
bleekgrijs. Het gezicht, de keel en de borst zijn 
zuiver wit. De buik is bruin met zwarte flanken. 
Grote ogen.
Broedvogel.
I.421.42
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Fasciated tiger-heron,
Tigrisoma fasciatum salmoni,
Gestreepte tijgerroerdomp
61-71 cm (Kolgans 64-78)

Laag-, Hooglandbos

Kroon zwart, hals en rug leigrijs met fijne beige 
kronkelstreepjes. Borst bruin met witte strepen, buik 
grijsbruin. Deze ondersoort is wat kleiner.
Waarschijnlijk broedvogel.
I.422.44

Rufescent tiger-heron,
Tigrisoma lineatum lineatum,
Rosse tijgerroerdomp
66-67 cm (Kolgans 64-78)

Marien, Kustvlakte, 
Noordelijke savanne, 
Laaglandbos

Kop, nek en bovenrug kastanje, rest van de rug dof 
zwart met fijne, gelige kronkelstreepjes. Er loopt een
witte streep langs de hals. De buik is lichtbruin, de 
flanken zijn zwart-wit gestreept.
Broedvogel.
I.422.45

Zigzag heron,
Zebrilus undulatus,
Zigzagreiger
28-33 cm (Kauw 30-34)

Kustvlakte, Laaglandbos

Kroon en (flinke) kuif zwart, gezicht en hals 
kastanje. Bovendelen zwart met smalle, golvende 
beige lijnen. Van onderen beige.
Waarschijnlijk broedvogel.
I.425.48

Stripe-backed bittern,
Ixobrychus involucris,
Gestreepte woudaap
28-33 cm (Kauw 30-34)

Marien, Kustvlakte

Zwaar gestreepte rug. Vleugeltoppen lichtbruin. Van 
onderen lichtgeel met donkerder strepen.
Status onbekend.
I.425.49

Least bittern, 
Ixobrychus exilis 
erythromelas,
Amerikaanse woudaap
28-36 cm (Kauw 30-34)

Kustvlakte

De ♂ heeft een glanzende, groenachtig zwarte rug en
kroon. Bij de ♀ is dat glanzend bruin. De onderdelen
en keel zijn wit met bruine strepen. Het gezicht en de
halszijden zijn lichtbruin. Gele ogen en snavel.
In vlucht met lichtbruine plekken in de vleugel.
Broedvogel.
I.425.50
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Pinnated bittern,
Botaurus pinnatus pinnatus,
Zuid-Amerikaanse roerdomp
64-76 cm (Kolgans 64-78)

Marien, Kustvlakte, 
Laaglandbos

Zwarte snorstreep. Kroon zwart; van boven bruin 
met lichtbruine kronkelstrepen. De keel is wit en de 
rest van de onderzijde vuilwit met lichtbruine 
strepen. De staart is zwart bij de man en bruin bij de 
vrouw. In vlucht vallen de leigrijze slagpennen op. 
Snavel en iris geel, poten groenachtig geel.
Waarschijnlijk broedvogel.
I.427.57

Familie: Ciconiidae, Storks, Ooievaars
Grote waadvogels met lange poten en een lange nek; lange en soms zware snavel.

Wood stork,
Mycteria americana,
Kaalkopooievaar
83-102 cm (Blauwe reiger 84-102)

Marien

Wit met grijszwarte poten en rose voeten. De 
achterrand van de vleugel en de staart zijn zwart. 
Snavel, kale kop en nek zijn grijszwart.
Broedvogel.
I.457.1

Maguari stork,
Ciconia maguari,
Magoeari
97-102 cm (Blauwe reiger 84-102)

Zuidelijke savanne

Wit, met zwarte vleugels en staart. Snavel, gezicht 
en poten oranjerood. Witte iris, vorkstaart.
Status onbekend.
I.460.11

Jabiru,
Jabiru mycteria,
Jabiroe 
122-140 cm (Ooievaar 95-110) 

Zuidelijke savanne

Wel 1,5 m hoog! De snavel is groot en zwart en iets 
op gebogen. De vogel is wit maar kop en hals zijn 
kaal en zwart met een elastische knalrode keelzak.
Broedvogel.
I.463.16

Familie: Threskiornithidae, Ibises and Spoonbills, Ibissen en Lepelaars
Waad- en grondvogels met een tamelijk lange nek, poten en snavel. Die laatste is dun en gebogen of breed en plat.

Green ibis,
Mesembrinibis cayennensis,
Groene ibis
48-58 cm (Buizerd 48-56)

Kustvlakte

Bovenvleugel olijfbrons met groene weerschijn. 
Pluizige kuif turkooisgroen. Bleekgroene poten en 
snavel; grijs, kaal gezicht.
Broedvogel.
I.500.19
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White ibis
Eudocimus albus 
ramobustorum
Witte ibis
56-71 cm (Kolgans 64-78)

Kustvlakte

Wit, vleugeltoppen zwart. Gezicht, snavel en poten 
rood. Snavelpunt zwart in broedkleed.
Dwaalgast.
I.500.21

Scarlet ibis,
Eudocimus ruber,
Rode ibis
55-63 cm (Buizerd 48-56)

Marien

Knalrode vogel, alleen de toppen van de buitenste 
handpennen zijn zwart. Rose tot rode snavel, in 
broedkleed is die echter zwart.
Broedvogel.
I.501.22

Roseate spoonbill,
Platalea ajaja,
Rode lepelaar
69-87 cm (Kolgans 64-78)

Marien

Rose met een grijze, lepelvormige snavel. De kop is 
groenig, maar in broedkleed deels oranje-geel. Nek, 
rug en borst zijn wit. (De borst heeft in de broedtijd 
in het midden een bosje roze veren).
Broedvogel.
I.506.32 

Familie: Phoenicopteridae, Flamingos, Flamingo's
Grote watervogels met een lange nek en lange poten; met een unieke, gebogen snavel, gebouwd om voedsel te vergaren door te filtreren.

American flamingo,
Phoenicopterus ruber,
Caribische flamingo
120-145 cm (Ooievaar 95-110)

Marien

Fel oranjerood met lange roze poten en een lange 
nek. De snavel is naar beneden gebogen, lichtgeel 
aan de basis, roze tot oranje in het midden en zwart 
aan de punt.
Dwaalgast.
I.525.1 

Familie: Anhimidae, Screamers, Hoenderkoeten
Grote, zwaar gebouwde watervogels met lange, stevige poten en een kleine kop en kleine snavel.

Horned screamer,
Anhima cornuta,
Anioema
84-94 cm (Blauwe reiger 84-102)

Marien

Een lange, witte schacht steekt omhoog uit de kroon:
de "hoorn". Kippensnavel. Bovendelen, kop en borst 
zijn zwart met witte vlekken op kroon, keel en 
vleugels. De iris is geel tot oranje.
Waarschijnlijk broedvogel.
I.534.1
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Familie: Anatidae, Ducks, Geese and Swans, Eenden, Ganzen en Zwanen
Middelgrote tot grote watervogels met een plomp lijf, korte poten en een platte, afgeronde snavel.

Fulvous whistling-duck,
Dendrocygna bicolor,
Rosse fluiteend
45-53 cm (Buizerd 48-56)

Marien

Kop, hals en onderdelen lichtbruin; een zwarte 
lengtestreep in de nek. Rug donkerbruin, roodbruin 
gebandeerd. Staartdekveren wit. Verlengde 
roomkleurige veren in een lijn langs de flank. Snavel
grijs, poten blauwgrijs.
Status onbekend.
I.575.4

White-faced whistling-duck,
Dendrocygna viduata,
Witwangfluiteend
38-48 cm (Kuifeend 40-47)

Marien, Kustvlakte

Grijze snavel; wit gezicht, kroon en hals. De 
achterkop is zwart, rug en vleugels zijn donkerbruin 
en de onderdelen zwart met wit gebandeerde 
flanken. De hals is kastanje. Lange schouder- en 
rugveren.
Status onbekend.
I.576.7

(Southern) Black-bellied 
whistling-duck,
Dendrocygna autumnalis 
autumnalis,
(Roodsnavelfluiteend) 
Zwartbuikfluiteend 
43-53 cm (Kuifeend 40-47)

Marien, Kustvlakte

Rode snavel; grijze kop, borst en mantel; buik en 
staart zwart. De rug, nek en kap zijn kastanje. Een 
witte oogring en veel wit in de vleugel.
Broedvogel.
I.577.9

Muscovy duck,
Cairina moschata,
Muskuseend
66-84 cm (Kolgans 64-78)

Marien, Kustvlakte, 
Noordelijke savanne, 
Laaglandbos

De ♂ is zwartachtig met grote witte vleugelvlekken 
en een kuifje. De snavel is zwart met een donkerrode
knobbel. Het kale gezicht is ook rood, de poten zijn 
zwartachtig.
De ♀ is een stuk kleiner en heeft geen kaal gezicht 
en geen snavelknobbel.
Broedvogel.
I.594.54

American wigeon,
Mareca americana,
Amerikaanse smient
45-56 cm (Buizerd 48-56 )

Kustvlakte

Kroon wit, groene streep door oog, in nek bij elkaar 
komend. Wangen en hals wit met zwarte vlekjes. 
Bovenrug bruin, met enkele zwarte strepen, lage rug 
zwart met witte strepen. Borst en zijden bruin. Buik 
en brede vlek op voorvleugel wit. Spiegel zwart met 
bronzen weerschijn. Achtereinde en staart  zwart.
♀: Kop en hals zwart en wit gespikkeld, donkere 
vlek om oog. Rug zwart, met lichte veerranden. 
Borst en zijden oranje beige.
Poten van man en vrouw zwart, snavel blauwgrijs 
met zwarte punt.
Dwaalgast.
I.601.71 
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Northern pintail,
Anas acuta,
Pijlstaart
50-65 cm (Buizerd 48-56)

Kustvlakte

Vleugels lang, smal en spits, staart lang en spits, 
vooral bij de man. Hals lang en smal, kop klein. 
Broedkleed man: verlengde staart, kop en nek bruin, 
hals en borst wit, wit loopt als streep door over de 
zijhals. Spiegel groenzwart.
Vrouw: Snavel slank en donkergrijs, kop eenkleurig 
lichtbruin; grijsbruin, grof geschubd lijf. Spiegel 
donkerbruin met duidelijke witte achterrand. Buik 
bruinwit.
Dwaalgast.
I.608.92

White-cheeked pintail,
Anas bahamensis bahamensis,
Bahamapijlstaart
38-51 cm (Kuifeend 40-47)

Marien

Witte wangen en keel, het overige verenkleed is 
gelig bruin met een groen glanzende, zwarte 
tekening. De staart is puntig en lichtbruin. De snavel 
is blauw met rood aan de basis. De poten zijn 
loodgrijs.
Broedvogel.
I.611.94

Blue-winged teal,
Spatula discors,
Blauwvleugeltaling
35-41 cm (Kuifeend 40-47)

Marien

De ♂ heeft een zwarte kruin en kin, bovendien een 
opvallende, halvemaanvormige, witte vlek tussen 
oog en snavel. De rest van de kop is blauwgrijs. De 
voorvleugel is hemelsblauw tot groen. De onderzijde
is okergeel met zwarte vlekjes, de snavel zwart en de
poten geel.
De ♀ heeft een lichtblauwe voorvleugel en een witte 
buik.
Migrant uit het Noorden.
I.612.99

Southern Pochard,
Netta erytrophthalma 
erytrophtalma,
Bruine krooneend
50-51 cm (Buizerd 48-56)

Kustvlakte

Zeer donkerbruin, spiegel wit, snavel grijsblauw met
zwarte punt. De brede witte vleugelstreep valt op in 
vlucht. Het vrouwtje is saaier bruin. Hals, keel en 
snavelbasis wit, uitlopend in een beige komma op de
kop.
Dwaalgast.
I.615.108

Lesser scaup,
Aythya affinis,
Kleine topper
38-48 cm (Kuifeend 40-47)

Kustvlakte

Kop en hals purperachtig zwart, borst bruinzwart. 
Piepklein kuifje. Buik wit, zijden met bruine 
kronkeltjes. Rug wit met golvende, smalle 
dwarsstreepjes. Witte vleugelstreep in vlucht. Snavel
grijsblauw.
Vrouw: voornamelijk bruin, hals en kop het 
donkerst. Breed wit rondom snavelbasis.
Dwaalgast.
I.618.121
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Masked duck,
Nomonyx dominicus,
Maskerstekelstaart
30-36 cm (Kauw 30-34)

Marien, Kustvlakte, Noorde-
lijke savanne, Laaglandbos

Een eend met een stijve staart.
De broedende ♂ is roestkleurig met een zwart 
gezicht, gevlekte vleugels. en een blauwe snavel.
De ♀ is bruingrijs gebandeerd met twee donkere 
horizontale strepen in het beige gezicht.
Broedvogel.
I.626.141

Familie: Cathartidae, New World Vultures, Gieren van de Nieuwe Wereld
Middelgrote tot grote dagroofvogels met een kale kop, een krachtige haaksnavel en een groot vleugeloppervlak waardoor ze goed kunnen 
zweven; voornamelijk aaseters.

(Central American) Turkey 
vulture, 
Cathartes aura ruficollis,
(Centraal-Amerikaanse) 
Roodkopgier
64-81 cm (Kolgans 64-78)

Marien, Kustvlakte, Noorde-
lijke en Zuidelijke savanne

Bruinzwart met rose tot rode kale kop en hals. Op 
het achterhoofd een witachtige band.
Broedvogel
II.39.1

Lesser yellow-headed 
vulture,
Cathartes burrovianus 
urubitinga,
Kleine geelkopgier
58-66 cm (Kolgans 64-78)

Noordelijke en Zuidelijke 
savanne

Zwart. Kale kop en hals geel, soms met oranje en 
blauw.
Waarschijnlijk broedvogel.
II.39.2

Greater yellow-headed 
vulture,
Cathartes melambrotus,
Grote geelkopgier
74-81 cm (Kolgans 64-78)

Marien, Kustvlakte, Noorde-
lijke savanne, Laag-, Hoog-
landbos

Glanzend zwart. Kale kop heldergeel met een oranje 
nek en blauwe kroon. Staart langer dan van Kleine.
Waarschijnlijk broedvogel.
II.39.3

American black vulture,
Coragyps atratus brasiliensis,
Zwarte gier
56-68 cm (Kolgans 64-78)

Marien, Kustvlakte, 
Laaglandbos, Zuidelijke 
savanne

Dof zwart. In vlucht zijn de handpennen van onder 
lichtgrijs. De kop en de hals zijn kaal en zwart met 
plooien en wratten.
Broedvogel.
II.39.4
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King vulture,
Sarcoramphus papa,
Koningsgier
71-81 cm (Kolgans 64-78)

Laag-, Hooglandbos

De rugkleur verloopt van wit naar beige. De vleugels
en de dikke kraag zijn zwart. De kale kop is purper, 
de kroon rood. De kale hals is rood, op de keel naar 
geel verlopend. De kophuid is sterk geplooid. De 
oranje washuid heeft een veellobbige lel. Wit oog, 
rode oogring.
Broedvogel.
II.40.5

Familie: Pandionidae, Osprey, Visarend
Grote, visetende roofvogel.

(North American) Osprey, 
Pandion haliaetus 
carolinensis,
Visarend
55-58 cm (Buizerd 48-56)

Marien, Kustvlakte

Een donkere streep door het oog. Een gespikkelde, 
bruine halsketting. In vlucht lichte ondervleugel met 
zwarte polsvlekken en zwarte grote dekveren. Houdt 
de vleugels vanaf de pols teruggebogen in een 
ondiepe V. De vleugels zijn lang en smal.
Migrant uit het noorden.
II.51.1

Familie: Accipitridae, Hawks and Eagles, Havikachtigen
Kleine tot grote dagroofvogels met een haaksnavel en een vlezige washuid; krachtige poten met scherpe, gekromde klauwen en vaak brede 
vleugels; scherpe ogen.

Grey-headed kite,
Leptodon cayanensis 
cayanensis,
Grijskopwouw 
(Cayennewouw)
46-54 cm (Buizerd 48-56)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laaglandbos

Korte, brede vleugels en lange staart. Grijze 
bivakmuts, zwarte rug, staart zwart met twee 
zichtbare witte banden en een wit einde. Van onderen
grijswit; een zwarte ondervleugel met bleke 
slagpennen. Ogen, washuid, gezicht en poten 
blauwgrijs.
Waarschijnlijk broedvogel.
II.108.6

Hook-billed kite, 
Chondrohierax uncinatus 
uncinatus,
Langsnavelwouw
38-42 cm (Kuifeend 40-47)

Kustvlakte

Grote, kromme snavel. Variabel.
♂: Leigrijs van boven, grijze borst die wittig 
gebandeerd is, staart met 2-3 witte banden.
♀: Bruin van boven, wangen grijs, bruine kraag, 
bruine borst die fijn wit gebandeerd is.
Washuid geelgroen en poten oranjegeel.
Broedvogel.
II.109.8

American swallow-tailed 
kite,
Elanoides forficatus yetapa,
Zwaluwstaartwouw
56-66 cm (Kolgans 64-78)

Kustvlakte, Noordelijke savan-
ne, Laag- en Hooglandbos

Lange, puntige vleugels en lange, diep gevorkte 
staart. Zwart met groene weerschijn. Kop, hals en 
onderzijde zuiver wit. Slagpennen en staart zwart.
Broedvogel.
II.112.16.
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Pearl kite,
Gampsonyx swainsonii leonae,
Parelwouw
20-28 cm (Dodaars 23-29)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laaglandbos

Erg klein, valkachtig. Zwartachtig van boven, meest 
wit van onder. Zwarte vlekken aan de zijkant van de 
borst en roodbruine dijen. Op voorhoofd en wangen 
gelige vlekken. Donker kraagje. Achterrand vleugels 
wit. Flanken roodbruin, washuid zwart, poten geel.
Status onbekend.
II.113.18.

White-tailed kite,
Elanus leucurus leucurus,
Amerikaanse grijze wouw
38-43 cm (Kuifeend 40-47)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne

Bleek blauwgrijs van boven met een zwarte 
schouder; van onder wit. Grijze kop; wang, 
voorhoofd en plek boven oog wit. Donkere vlek bij 
oog. Oog rood, poten geel. Staart grijs, buitenste 
pennen wit. Vleugelpunten zwart en zwarte vlek in 
de vleugel.
Broedvogel.
II.115.21

Snail kite,
Rostrhamus sociabilis 
sociabilis,
Slakkenwouw
40-45 cm (Kuifeend 40-47)

Marien, Kustvlakte

Zeer slanke, sterk gebogen snavel. Rood oog. 
♂: Leikleurig met zwarte vleugelpunten. Zwarte 
staart met witte basis en smalle, witte eindband. 
Naakte huid oranjerood.
♀: Bruin, van onderen zwaar bruin gestreept. Naakte
delen oranjegeel.
Broedvogel.
II.116.24

Slender-billed kite,
Helicolestes hamatus,
Slanksnavelwouw
37-41 cm (Kuifeend 40-47)

Marien, Kustvlakte

Zeer slanke, sterk gebogen snavel. Geelwit oog. 
Leikleurige handpennen en zwarte, relatief korte 
staart. Staartbasis zwart. Poten en naakte huid 
oranjerood.
Broedvogel.
II.117.25 

Double-toothed kite,
Harpagus bidentatus 
bidentatus,
Tandwouw (Tweetandwouw),
33-38 cm (Kauw 30-34)

Noordelijke savanne, Laag-, 
Hooglandbos, Zuidelijke 
savanne

Sperwerachtig. Rug bleek grijs, donkere staart met 
drie grijze banden en grijs einde. Van onder 
voornamelijk bruin met grijze en witte bandering op 
de buik. Stuit wit. Kop donkergrijs, keel wit met een 
donkere middenstreep. Oog rood, washuid en poten 
geel.
♀: Bruine vleugels en romp. Gebandeerde borst. 
Bruinrode buik.
Waarschijnlijk broedvogel.
II.117.26
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Rufous-thighed kite,
Harpagus diodon,
Roodbroekwouw
30-35 cm (Kauw 30-34)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne

Iris oranje, poten geel. Boven leigrijs, onder bleek 
grijs met witte anaalstreek. Dijen roodbruin. 
Tamelijk lange staart met drie smalle grijze 
dwarsbanden en grijze punt. Keelstreep donker. In 
vlucht lange, afgeronde vleugels, vleugeldekveren 
roodbruin.
Status onbekend.
II.117.27

Plumbeous kite,
Ictinia plumbea,
Donkergrijze wouw
34-38 cm (Kauw 30-34)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laag-, Hooglandbos

Van boven donker leikleurig, van onder lichtgrijs, 
evenals de kop. Staart zwart met 2-3 lichte banden 
aan de onderzijde. Vleugels steken voorbij de staart 
in zit. In vlucht binnenzijde handpennen bruin. Oog 
rood, poten geel.
Broedvogel.
II.118.29

Long-winged harrier,
Circus buffoni,
Buffons kiekendief
48-56 cm (Buizerd 48-56)

Marien, Kustvlakte

Zeer lange vleugels en staart. Witte stuit. Vliegt met 
vleugels in V-vorm. Meer kleurslagen:
Normaal: Kop en rug zwart, witte wenkbrauw, witte 
vlekjes op de keel, van onderen wit met zwarte 
borstband. Ondervleugel bruingrijs met zwarte 
bandering en zwarte punten. Bovenvleugel grijs, 
slagpennen met zwarte punten. Staart grijs met 
zwarte banden en wit einde.
♀: Bruin van boven, bruine vlekjes op de keel en 
bruine strepen op de buik. Beige dijen. Poten geel.
Waarschijnlijk broedvogel.
II.138.79

Grey-bellied goshawk,
Accipiter poliogaster,
Zuid-Amerikaanse havik
43-50 cm (Kuifeend 40-47)

Noordelijke savanne, Laag-, 
Hooglandbos

Rug en kroon zwart. Wang zwart of grijs. Staart met 
drie brede, grijze banden en een witte punt. Van 
onderen vuilwit, ook de staart. Oog en poten geel.
Status onbekend.
II.145.94

Tiny hawk,
Accipiter superciliosus 
superciliosus,
Amerikaanse dwergsperwer
24-28 cm (Dodaars 23-29)

Overal

Kroon donkerder dan blauwgrijze rug. Staart donker 
met drie grijze banden en smal wit einde. Keel wit. 
Van onder wit, fijn gebandeerd met bruin. Naakte 
delen geel, oog rood.
♀: Bruiner van boven.
Waarschijnlijk broedvogel.
II.154.117
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Bicoloured hawk,
Accipiter bicolor bicolor,
Roodbroeksperwer
30-42 cm (Kauw 30-34)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laaglandbos

Variabel.
Leigrijs van boven met soms een parelgrijze kraag. 
Van onderen grijs tot roodbruin. Staart met 2-4 
smalle, wittige banden. Naakte delen geel, ogen 
oranje. Roodbruine broek.
Waarschijnlijk broedvogel.
II.161.138

Crane hawk (Grey crane 
hawk),
Geranospiza caerulescens 
caerulescens,
Langpootkiekendief
43-51 cm (Kuifeend 40-47)

Marien, Kustvlakte

Lange poten. Boven blauwgrijs of zwart. Onder een 
variabel deel wit gebandeerd, soms ook de 
bovenvleugel. Lange staart met twee witte banden en
een smal wit einde. In vlucht een witte halve maan in
de handpennen. Ogen felrood, washuid grijs, poten 
oranjerood.
Broedvogel.
II.168.152

Black-faced hawk,
Leucopternis melanops,
Zwartmaskerbuizerd
38-42 cm (Kuifeend 40-47)

Laaglandbos, Zuidelijke 
savanne

Zwarte oogvlek. Kop, mantel en hals wit met zwarte 
streping. Vleugels en staart zwart, vleugeldekveren 
wit gevlekt. Twee witte banden in de middenstaart. 
Van onderen geheel wit. Ogen grijs, naakte huid 
geel.
Waarschijnlijk broedvogel.
II.169.156

White hawk (Amazonian 
white hawk),
Pseudastur albicollis 
albicollis,
Grote bonte buizerd
47-51 cm (Buizerd 48-56)

Laag-, Hooglandbos

Zwarte onderrug, slagpennen en staart (deze met een
brede, witte eindband). Onderzijde, kop en mantel 
wit. Donker om oog, grijze washuid, poten geel.
Waarschijnlijk broedvogel.
II.169.160

Rufous crab-hawk,
Buteogallus aequinoctialis,
Krabbenbuizerd
43-46 cm (Kuifeend 40-47)

Marien, Kustvlakte

Kop, keel en hals roetzwart. Veren van vleugel en 
rug bruin met wat lichtere randen. Staart zwart met 
een vage smalle band in het midden. Van onderen 
roestbruin met donkerder dwarsstrepen. Ogen bruin, 
naakte huid geel.
Broedvogel.
II.173.163
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Common black hawk,
Buteogallus anthracinus 
anthracinus,
Zwarte buizerd
43-52 cm (Kuifeend 40-47)

Kustvlakte

Roetzwart, een brede witte band in het midden van 
de staart en een wit staarteinde. Gezichtshuid en 
poten geel. Van onder gezien is de basis van de 
buitenste slagpennen wit.
Dwaalgast. 
II.173.164

Great black hawk,
Buteogallus urubitinga 
urubitinga,
Zwarte arendbuizerd
51-64 cm (Buizerd 48-56)

Kustvlakte, Laag-, 
Hooglandbos

Dof zwart. Staart wit met brede, subterminale, 
zwarte band. Lange, gele poten. Washuid geel, ogen 
bruin.
Broedvogel.
II.173.166

Savanna hawk,
Buteogallus meridionalis,
Savannebuizerd
46-60 cm (Buizerd 48-56)

Marien, Kustvlakte, Zuidelijke
savanne

Rugveren donkerbruin met roodbruine randen. Kop, 
hals en onderkant roodbruin tot kaneel. Borst en buik
fijn zwart dwars gestreept. Staart zwart met smalle 
mediane band en smal wit einde. Ogen en naakte 
huid geel.
Broedvogel.
II.174.167

Black-collared hawk,
Busarellus nigricollis 
nigricollis,
Moerasbuizerd
46-50 cm (Buizerd 48-56)

Marien, Kustvlakte

Brede vleugels, korte staart. Kop en hals beige. 
Zwarte band over bovenborst. Verder bruinrood met 
zwarte streepjes op de rug. Handpennen en staart 
zwart, staartbasis roodbruin gestreept. Ogen bruin, 
washuid zwart, poten wit.
Broedvogel.
II.174.169

Grey-lined hawk,
Buteo nitidus nitidus,
Grijze buizerd
38-43 cm (Kuifeend 40-47)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne

Bleek grijs, boven vaag fijn grijs gebandeerd en 
onder fijn wit. Staart zwart met één tot twee witte 
banden. Ogen en naakte delen geel.
Broedvogel.
II.176.173
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Roadside hawk,
Rupornis magnirostris 
magnirostris,
Wegbuizerd
33-41 cm (Kauw 30-34)

Marien, Kustvlakte, 
Noordelijke savanne

In vlucht een roestbruine vlek aan de basis van de 
handpennen. Kop, bovenkant en bovenborst grijs. 
Buik wit, bruin gebandeerd. Staart grijs met 4-5 
brede zwarte banden en een wit eind. Ogen en naakte
huid geel.
Broedvogel.
II.179.174

Short-tailed hawk,
Buteo brachyurus brachyurus,
Kortstaartbuizerd
37-46 cm (Kuifeend 40-47)

Hooglandbos

Verschillende kleurfasen.
Kop en bovenzijde donkerbruin, maar met een wit 
voorhoofd. Van onderen wit. Staart grijs met 
meerdere bruine banden en een wit uiteinde. Ogen 
bruin en naakte huid geel.
Donkere vorm: geheel zwart.
Waarschijnlijk broedvogel.
II.180.179

Broad-winged hawk,
Buteo platypterus platypterus,
Breedvleugelbuizerd
34-44 cm (Kuifeend 40-47)

Hooglandbos

Van boven grijsbruin; staart zwart met een wit einde,
een brede witte band in het midden en een smallere 
bij de basis. Keel wit, bovenborst oranjebruin, verder
naar onder gelijkmatig roodbruin en wit gebandeerd. 
Van onder gezien: vleugels witachtig, slagpennen 
smal grijsbruin gebandeerd, handpennen met zwarte 
punt. Washuid en poten geel.
Migrant uit het noorden.
II.180.177

White-tailed hawk,
Geranoaetus albicaudatus 
colonus,
Witstaartbuizerd
51-61 cm (Buizerd 48-56)

Noordelijke en Zuidelijke 
savanne

Verschillende kleurvormen.
Roodbruine schouders; kop, hals, rug asgrijs. Romp 
wit en staart ook, met een zwarte, subterminale band.
Onderzijde, inclusief vleugels, spierwit. Ogen bruin, 
washuid groen, poten geel.
Donkere vorm: Geheel donker, witte staart met 
donkere band.
Broedvogel.
II.181.182

Zone-tailed hawk,
Buteo albonotatus,
Bandstaartbuizerd
45-56 cm (Buizerd 48-56)

Kustvlakte

Geheel zwart. Lange staart met drie banden, grijs 
van boven en wit van onder, met wit uiteinde. In 
vlucht contrast tussen de grijze slagpennen en de 
zwarte ondervleugel en het zwarte lijf. Ogen bruin, 
naakte delen geel.
Waarschijnlijk broedvogel.
II.183.186
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Guiana crested eagle,
Morphnus guianensis,
Wurgarend
71-84 cm (Kolgans 64-78)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laaglandbos, 
Zuidelijke savanne

Meerdere kleurvormen. Lange, zwarte kuif . Ogen 
bruin, washuid zwart, poten geel.
Bleke vorm: Kop, hals, borst asgrijs. Van boven 
zwartbruin. Buik en ondervleugel wit met fijne 
kaneelkleurige dwarsstreepjes. Staart zwart met wit 
einde en flinke grijze banden.
Donkere vorm: Boven bruinzwart en onder zwart, 
soms met witte dwarsstreepjes.
Waarschijnlijk broedvogel.
II.191.201.

Harpy eagle,
Harpia harpyja,
Harpij
89-105 cm (Blauwe reiger 84-102)

Laag-, Hooglandbos, 
Zuidelijke savanne

Kop grijs met een kuif met twee punten. Korte, 
afgeronde vleugels; lange, zwart-wit gebandeerde 
staart. Donkere rug en borstband. Witte buik. Dijen 
fijn zwart gebandeerd. Ogen grijs, washuid zwart, 
poten geel. Donkere oksels.
Broedvogel.
II.191.202

Black-and-white hawk-eagle,
Spizaetus melanoleucus,
Zwart-witte kuifarend
51-61 cm (Buizerd 48-56)

Laaglandbos

Kop, hals, onderzijde (ook ondervleugel) spierwit. 
Zwarte oogvlek. Korte, ruige kuif; bovenzijde zwart.
Bruine staart met vier zwarte banden en een smal wit
einde. Ogen en voeten geel, washuid oranje.
Waarschijnlijk broedvogel.
II.201.224

Black hawk-eagle,
Spizaetus tyrannus serus,
Zwarte kuifarend
58-71 cm (Kolgans 64-78)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laaglandbos

Glanzend zwart. De ruige kuif is aan de basis wit. 
Erg brede vleugels. Lange, afgeronde staart met grijs
einde en drie grijze banden. Poten, onderstaart, 
ondervleugel en flanken fijn wit gebandeerd. Ogen 
oranje, washuid grijs, poten geel.
Waarschijnlijk broedvogel.
II.204.234

Ornate hawk-eagle,
Spizaetus ornatus ornatus,
(Tirankuifarend) Bonte 
kuifarend
58-67 cm (Kolgans 64-78)

Laag, Hooglandbos

Kroon met lange pluim zwart. Keel wit met zwarte 
rand, borst ook wit.
Zijkant kop en borst bruin. Van onder, ook tarsi, wit 
met brede zwarte dwarsstrepen. Rug donkerbruin, 
staart lang met even brede zwarte en grijsbruine 
dwarsstrepen. Van onder gezien: vleugel witachtig 
met smalle zwartige dwarsstrepen, staart grijs met 
vijf zwarte dwarsbanden.
Iris oranje, washuid en voeten geel.
Waarschijnlijk broedvogel.
II.205.235
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Familie: Falconidae, Falcons and Caracaras, Valkachtigen
Kleine tot middelgrote roofvogels met een haaksnavel en gewoonlijk roofvogelklauwen.

Black caracara,
Daptrius ater,
Zwarte caracara
41-47 cm (Kuifeend 40-47)

Noordelijke savanne, 
Laaglandbos

Glanzend zwart, staartbasis wit, kaal gezicht oranje, 
kale keel geel. Ogen rood, poten bleekgeel.
Broedvogel.
II.249.1

Red-throated caracara,
Ibycter americanus,
Roodkeelcaracara
48-61 cm (Buizerd 48-56)

Laag-, Hooglandbos

Voornamelijk glanzend zwart; echter buik, dijen en 
stuit wit. Staart geheel zwart. Het kale gezicht en de 
keel zijn rood. Ogen bruin, poten oranjerood.
Waarschijnlijk broedvogel.
II.249.2

(Northern) Crested caracara,
Caracara cheriway,
(Noordelijke) Kuifcaracara 
49-59 cm (Buizerd 48-56)

Zuidelijke savanne

Zwarte kap en kuif. Kaal rood gezicht. Keel en hals 
wit. Nek, mantel, borst en romp wit met zwarte 
dwarsstrepen. Rest rug zwart, staart met zwart einde.
Stuit roomwit. In vlucht hebben de handpennen van 
boven gezien een witte vlek aan de basis. Ogen 
bruin, poten bleekgeel.
Waarschijnlijk broedvogel.
II.250.7

Yellow-headed caracara,
Milvago chimachima cordatus,
Geelkopcaracara
40-45 cm (Kuifeend 40-47)

Marien, Kustvlakte

Kop, hals en onderzijde, inclusief ondervleugel, 
roomgeel. Rug zwart. Lange, afgeronde staart en 
romp beige met donkere dwarsstrepen, staart met 
zwarte subterminale band. In vlucht een witte vlek 
aan de basis van de handpennen. Ogen bruin, geel 
om oog, poten groenig.
Broedvogel.
II.251.8

Laughing falcon,
Herpetotheres cachinnans 
cachinnans,
Lachvalk
45-53 cm (Buizerd 48-56)

Marien, Kustvlakte

Korte vleugels, lange staart. De grote kop en de 
onderzijde zijn geelwit. Een breed, zwart masker 
loopt van het oog tot de nek. De bovenzijde is 
donkerbruin. Beige ondervleugels met donkerder 
gebandeerde slagpennen. De afgeronde staart is 
zwart en wit gebandeerd, het uiteinde is wit.
Broedvogel.
II.251.10



24 

Barred forest-falcon,
Micrastur ruficollis 
concentricus,
Gestreepte bosvalk
33-38 cm (Kauw 30-34)

Laag-, Hooglandbos

Meerdere vormen.
Van boven grijszwart tot roodbruin. Keel wit tot 
roodbruin. Onder wit met een variabel deel zwart of 
grijs gebandeerd. Staart zwart, nogal lang, met 
drie smalle witte banden. Gezicht oranjegeel, ogen 
bruin.  Witte vlekken op de romp. Waarschijnlijk 
broedvogel.
II.253.11

Lined forest-falcon,
Micrastur gilvicollis,
Gebandeerde bosvalk
33-38 cm (Kauw 30-34)

Laaglandbos

Lichtgrijze rug. Witte onderzijde met een variabel 
gebied gebandeerd, van flink tot licht. Donkere, 
kortere staart met wit einde en een of twee smalle, 
witte banden. Gezicht oranjerood, ogen wit, poten 
geel.
Waarschijnlijk broedvogel.
II.253.13

Slaty-backed forest-falcon,
Micrastur mirandollei,
Mirandolles bosvalk
40-45 cm (Kuifeend 40-47)

Laaglandbos

Van boven leikleurig met een donkerder kroon en 
staart. Kortste staart, met drie lichte banden en 
wit einde. Van onder, ook ondervleugels, vuilwit. 
Gezicht geel, ogen geelbruin, washuid geel, poten 
felgeel.
Waarschijnlijk broedvogel.
II.254.14

Collared forest-falcon,
Micrastur semitorquatus 
semitorquatus,
Grote bosvalk
46-56 cm (Buizerd 48-56)

Kustvlakte

Van boven roetzwart. Een zwarte streep loopt van de 
kroon over de wang. Lange, afgeronde staart met 
4-6 witte banden en een smal wit einde. Ogen 
bruin , gezicht groen, poten geel.
Drie kleurvormen:
Bleek: Van onder beige met een witte kraag.
Donker: Overal zwart, soms van onder wit 
gebandeerd.
Waarschijnlijk broedvogel.
II.254.15 

American kestrel (Margarita
kestrel),
Falco sparverius isabellinus,
Amerikaanse torenvalk
21-31 cm (Dodaars 23-29)

Zuidelijke savanne

Twee duidelijke, verticale, zwarte strepen; voor en 
achter het oog.
♂: Blauwe vleugels, rode staart met breed zwart 
einde. Onder bleek met vlekken.
♀: Bruin, van boven gebandeerd, van onder 
gestreept en gebandeerd.
Status onbekend.
II.261.32 
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Aplomado falcon,
Falco femoralis femoralis,
Aplomadovalk
37-38 cm (Kauw 30-34)

Zuidelijke savanne

Lange staart. Donker leikleurig van boven. Brede 
bruine streep van achter oog tot in roodbruine nek. 
Witte keel en witte wang gescheiden door donkere 
snor. Borst beige, donker "vest" met witte 
dwarsstrepen. Stuit en dij roodbruin. Staart zwart 
met vijf witte banden en een wit eind. Ogen bruin, 
naakte delen bleekgeel.
Waarschijnlijk broedvogel.
II.266.43

Merlin,
Falco columbarius 
columbarius,
Smelleken
24-33 cm (Dodaars 23-29)

Kustvlakte

Zware borst, spitse hand, vrij brede arm en lange 
staart. Bovenzijde blauwgrijs, staart met brede 
zwarte eindband. Borst oranje met donkere strepen. 
Smalle baardstreep.
Vrouwtje: Boven grijsbruin, staart met zware 
donkere bandering. Borst beige met zware donkere 
strepen.
Migrant uit het noorden.
II.267.44

Bat falcon,
Falco rufigularis rufigularis,
Vleermuisvalk
24-29 cm (Dodaars 23-29)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laaglandbos

Bovenzijde en kop hebben zwarte veren met grijze 
randen. Keel en borst beigewit met een uitloper naar 
de nek. Daaronder zwart "vest", fijn wit gebandeerd. 
Buik, dijen en stuit kastanje. Lange staart zwart met 
meerdere smalle, grijze banden en witte punt. Ogen 
bruin, naakte delen geel.
Broedvogel.
II.267.45

Orange-breasted falcon,
Falco deiroleucus,
Bonte slechtvalk
33-40 cm (Kauw 30-34)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laag-, Hooglandbos

Grote gele voeten. Een smaller zwart vest dat breder 
wit gebandeerd is dan bij de vorige. Erg donker van 
boven met een donkere "helm". Keel wit, borst 
oranje, dijen en stuit oranjebruin, geel om oog.
Waarschijnlijk broedvogel.
II.268.46

Peregrine falcon, (Tundra 
falcon)
Falco peregrinus tundrius,
Slechtvalk
34-50 cm (Kuifeend 40-47)

Marien, Kustvlakte

Vrij bleek, maar kroon en snor donker. Van boven 
licht blauwgrijs, kan zilverig lijken. Van onder wit 
met wat beige op de borst, de buik is relatief weinig, 
zwart, gebandeerd. De snor is smal. Wit voorhoofd 
en grote witte vlek in de oorstreek. Ogen bruin met 
geel eromheen. Naakte huid geel.
Migrant uit het noorden.
II.274.60
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Peregrine falcon, (Duck 
hawk),
Falco peregrinus anatum,
Slechtvalk
34-50 cm (Kuifeend 40-47)

Kustvlakte

Zalmkleurig waas op de borst die sterker gebandeerd
is dan bij tundrius. Zware, brede bakkebaarden, 
oorvlek juist erg klein. Leigrijze rug donkerder, 
vooral bovenvleugel en bovenstaart;de lichte borst is
gebandeerd en gevlekt.
Migrant uit het noorden.
II.274.60

Familie: Cracidae, Chachalacas, Guans and Curassows, Chacalaca's, Sjakohoenders, Goeans en 
Hokko's
Middelgrote tot grote, hoenderachtige vogels met een lange staart, voornamelijk boombewoners.

Little chacalaca,
Ortalis motmot motmot,
Kleine chacalaca (Gevlekte 
chacalaca),
43-45 cm (Kuifeend 40-47)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laaglandbos, 
Zuidelijke savanne

Kastanje kop, hals en band langs keel. Rug, vleugels 
en centrum van de staart bronsbruin, verder kastanje.
Van onder grijsachtig, onderstaart roodbruin. Kaal 
zwart gezicht. Keellel en poten rood.
Broedvogel.
II.345.11

Marail guan,
Penelope marail marail,
Marailsjakohoen
63-68 cm (Kolgans 64-78)

Laag-, Hooglandbos

Van boven glanzend olijfgroen. Borst dof olijf. 
Kuifveren grijs gerand, mantel- en borstveren wit 
gerand. Buik dof bruin, beetje donker gevlekt. 
Handpennen en staart bruin. Kale rode keel, poten 
rood.
Waarschijnlijk broedvogel.
II.348.17

Spix's guan (Green-backed 
guan),
Penelope jacquacu granti,
Spix' sjakohoen
66-76 cm (Kolgans 64-78)

Laag-, Hooglandbos 26

Flinke kuif met grijs gerande veren. Van boven 
olijfgroen of blauwgroen. Veren van mantel en borst 
wit gerand. Romp en stuit bruin. Buik roodbruin. 
Staartmidden zelfde kleur als de rug, buitenzijde 
donkerder en blauwer. Kale keel knalrood, poten 
zalm.
Waarschijnlijk broedvogel.
II.349.23

Blue-throated piping-guan 
(White-headed piping-guan),
Pipile cumanensis 
cumanensis,
Blauwkeelgoean
60-69 cm (Kolgans 64-78)

Laaglandbos

Blauwgroen glanzend zwart. Keelflap kobaltblauw, 
kaal gezicht wit. Witte snavel met zwarte punt, witte 
kuif. Witte strepen op borst en rug, bredere op de 
vleugels en die verenigen zich tot een witte vlek. 
Ogen zwart, poten oranjerood.
Waarschijnlijk broedvogel.
II.353.29
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Black curassow,
Crax alector alector,
Zwarte hokko
85-95 cm (Blauwe reiger 84-102)

Laag-, Hooglandbos

Geheel zwart met een witte buik achter de dij. Kuif 
met bescheiden krulletjes. Staart ook zwart. Snavel 
en poten grijs. Washuid geel, soms iets gezwollen.
Broedvogel.
II.361.47

Familie: Odontophoridae; New World Quails; Tandkwartels
Tamelijk kleine grondvogels met een compact lijf, sterke poten en korte vleugels.

Crested bobwhite (Sonnini's 
bobwhite),
Colinus cristatus sonnini,
Kuifbobwhite
18-22 cm (Kwartel 16-18)

Noordelijke savanne

Duidelijke kuif. Kroon en kuif beige. Overal grijs, 
bruin en zwart gevlekt. Wangen, keel en oogstreep 
roodbruin. Nek en nekring wit met zwarte en 
kaneelkleurige vlekken. Snavel zwart en poten 
donkergrijs.
Broedvogel.
II.427.13

Marbled wood-quail,
Odontophorus gujanensis 
gujanensis,
Gemarmerde tandkwartel
23-29 cm (Dodaars 23-29)

Laag-, Hooglandbos

Bruin en grijs, van boven met donkere golfjes, onder
met zwarte of witte dwarsstreepjes of vlekjes. Kroon
en kuifje roodbruin met donkere golfjes. Kale plek 
om oog rood of oranje. Wang en keel kastanje, 
roodbruin of grijs. Snavel en poten blauwzwart.
Broedvogel.
II.428.14

Familie: Opisthocomidae, Hoatzin, Hoatzin
Grote, in groepen levende boombewoner, met een opvallende kuif, een lange staart en grote vleugels.

Hoatzin,
Opisthocomus hoazin,
Hoatzin
62-70 cm (Kolgans 64-78)

Kustvlakte

Boven donkerbruin met olijfglans en grote witte 
strepen. Kop roodbruin met lange, smalle, opzetbare 
kuif. Onder beige, achter dijen kastanje. Brede 
vleugels bruin, wit gebandeerd. Staart lang en breed, 
bruin met beige punt. Ogen rood, kaal gezicht blauw,
poten en snavel zwart.
Broedvogel.
III.32  

Familie: Aramidae, Limpkin, Koerlan
Grote, bruine, ralachtige of ibisachtige waadvogel, met een lange snavel, een lange nek en lange poten.

Limpkin,
Aramus guarauna guarauna,
Koerlan
56-71 cm (Kolgans 64-78)

Kustvlakte

Donkerbruin, op de hals wit gestreept. Snavel lang, 
iets gekromd, zwart. Poten donker.
Broedvogel.
III.95
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Familie: Psophiidae, Trumpeters, Trompetvogels
Middelgrote grondbewoners met een tamelijk lange hals en tamelijk lange poten; een korte, stevige snavel en een gebocheld uiterlijk.

 

Grey-winged trumpeter,
Psophia crepitans crepitans,
Trompetvogel
45-52 cm (Buizerd 48-56)

Laag-, Hooglandbos

Kop en nek met korte, pluche-achtige zwarte veren, 
Rest verenkleed zwart, behalve oker band dwars 
over de rug en asgrijze vlek op de achtervleugel. 
Lage keel met purper en groene weerschijn, poten 
grijsgroen.
Broedvogel.
III.106.1

Familie: Rallidae, Rails, Gallinules and Coots, Rallen
Kleine tot middelgrote grondbewoners, water- of moerasvogels, met een korte, diepe of een lange, slanke snavel; een matig lange hals, 
brede vleugels; een korte staart en sterke poten.

Ocellated crake,
Micropygia schomburgkii 
schomburgkii,
Schomburgks ral
14-15 cm (Huismus 14-16)

Zuidelijke savanne

Voornamelijk oker. Kroon zwart met witte stipjes. 
Op rug, vleugels en zijden witte, zwart omcirkelde 
vlekjes. Middenbuik wit. Poten oranje.
Status onbekend.
III.151.16

Russet-crowned crake,
Rufirallus viridis viridis,
Roodkruinral
16-18 cm (Kwartel 16-18)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne

Klein met een lange staart. Grijs gezicht met 
oogstreep en een roodbruine kruin. Van onderen dof 
roodbruin. Van boven dof olijf, poten oranjerood. De
ondervleugel is bruin en roodbruin gevlekt. 
Bovensnavel zwart, onder blauwgrijs.
Broedvogel.
III.156.26

Rufous-sided crake,
Laterallus melanophaius 
melanophaius,
Braziliaanse dwergral
14-18 cm (Kwartel 16-18)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laaglandbos

Van boven olijfbruin, staart zwart. Wangen, hals en 
borst oranjebruin; rest onder wit, zwaar met zwart 
gebandeerd op de flanken. Snavel en poten 
zandkleurig.
Waarschijnlijk broedvogel.
III.157.28

Grey-breasted crake,
Laterallus exilis,
Amazonedwergral
14-16 cm (Kwartel 16-18)

Kustvlakte

Kop, nek en borst grijs, keel wit. Nek en mantel 
kastanje, rug en vleugels olijfbruin. Vleugel soms 
wit gebandeerd. Flanken, stuit en staart  zwart met 
witte dwarsstrepen. Snavel kort, groenzwart; poten 
geelbruin, oog rood.
Broedvogel.
III.158.32



29 

Mangrove rail,
Rallus longirostris 
longirostris,
Grijze ral
31-40 cm (Kauw 30-34)

Marien

Groot; met een lange, slanke, iets gekromde snavel. 
Kroon en nek bruin, wangen grijs. Bruinzwart van 
boven met lichtere randen aan de veren. Witte keel, 
grijsbeige borst en hals, lichtgrijze buik. Zwart-wit 
gebandeerde flanken, witte onderstaart.
Bleek oranjerode poten en zwartig en geeloranje 
snavel.
Waarschijnlijk broedvogel.
III.167.49

Rufous-necked wood-rail,
Aramides axillaris,
Roodnekbosral
28-30 cm (Dodaars 23-29)

Marien, Kustvlakte, Noorde-
lijke savanne, Hooglandbos

Kop, hals, borst en flanken roodbruin. Mantel en 
buik grijs. Rug en vleugels  olijfbruin. Stuit ,staart, 
buik en dijen zwart. Ondervleugel zwart-wit 
gebandeerd. Poten oranjerood, snavel geelgroen.
Waarschijnlijk broedvogel.
III.175.68

Grey-necked wood-rail,
Aramides cajaneus cajaneus,
Cayenne-bosral
33-40 cm (Kauw 30-34)

Kustvlakte

Grijze kop, hals, bovenborst en mantel. Rest borst 
oranjebruin. Rug en vleugels bruin. Zwarte stuit, 
staart en buik. Rode poten, geel en groenige snavel. 
Ondervleugel kaneelkleurig, zwart gebandeerd. 
Broedvogel.
III.176.69

Uniform crake,
Amaurolimnas concolor 
castaneus,
Effen bosral
20-23 cm (Spreeuw 19-22)

Laaglandbos

Bovendelen, vleugels en staart donker kastanje. Keel
crême, verder van onder roodbruin, het donkerst op 
de flanken. Iris rood, snavel kort en olijfgroen, poten
roserood.
Status onbekend.
III.177.74

Ash-throated crake,
Porzana albicollis typhoeca,
Witkeelporseleinhoen
21-24 cm (Dodaars 23-29)

Kustvlakte, Zuidelijke savanne

Gezicht, hals en borst grijs. Kroon-, nek- en 
rugveren zwart, bruin gerand. Zwart-wit 
gebandeerde flanken en onderstaart. Groengele 
snavel en poten, rode ogen. Iets wit op keel.
Waarschijnlijk broedvogel.
III.186.91

Yellow-breasted crake,
Hapalocrex flaviventer 
flaviventer,
Geelbuikporseleinhoen
13-14 cm (Huismus 14-16)

Kustvlakte

Donkere kroon en oogstreep met een beige 
wenkbrauwstreep daartussen. Lichtbruine hals en 
borst. Zwarte rug met witte strepen; bruine vleugels 
met zwarte en witte vlekken. Buik, flanken en 
onderstaart zwart-wit gebandeerd. Gele poten.
Waarschijnlijk broedvogel.
III.190.97
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Paint-billed crake,
Neocrex erythrops olivascens, 
Roodsnavelhoen
18-20 cm (Kwartel 16-18)

Kustvlakte, Laaglandbos

Kroon, nek en bovenzijde bruin. Gezicht, hals en 
borst grijs. Zwart-wit gebandeerde flanken en 
onderstaart. Snavel geel met oranje basis. Rode 
ogen, oranje poten. Ondervleugel wit, vaak zwart 
gebandeerd.
Waarschijnlijk broedvogel.
III.192.102

(Southern) Spotted rail, 
Pardirallus maculatus 
maculatus,
Gevlekte ral
25-28 cm (Dodaars 23-29)

Marien, Kustvlakte

Kop, hals en mantel wit met zwarte strepen. Rug, 
vleugel en staart met zwarte, bruin gerande veren, 
bovendien met fijne witte streepjes. Onderstaart wit. 
Borst en buik zwart-wit gebandeerd. Groengele 
snavel met rode basis. Zwarte teugel, oranje ogen en 
poten.
Broedvogel.
III.192.103

Purple gallinule,
Porphyrio martinicus,
Amerikaans purperhoen
27-36 cm (Kauw 30-34)

Kustvlakte

Purper kop met wat blauwere hals, borst en flanken. 
Rug bronsgroen. Onderstaart wit. Buik zwart. 
Groengele snavel met rode basis en lichtblauw 
schild. Gele poten.
Broedvogel.
III. 198.113

Azure gallinule,
Porphyrio flavirostris,
Azuurpurperhoen
23-26 cm (Dodaars 23-29)

Marien, Kustvlakte

Ziet er verbleekt uit. Kroon, nek, bovenzijde 
olijfbruin met donkere strepen, overgaand in 
donkerbruine rug en staart. Bovenvleugel 
blauwgroen, rest vleugel grijsblauw. Wangen, hals, 
en borst bleekblauw. Keel, buik en onderstaart wit. 
Snavel en schild bleek groengeel, poten knalgeel.
Broedvogel.
III.199.114

Common gallinule,
Gallinula galeata galeata,
Amerikaans waterhoen
30-38 cm (Kauw 30-34)

Marien, Kustvlakte, 
Laaglandbos

Als Europees waterhoentje, maar iets kleiner en 
meer loodkleurig zwart.
Broedvogel.
III.200.117

Familie: Heliornithidae; Finfoots; Fuutkoeten
Voornamelijk watervogels. Middelgroot met helder gekleurde, gelobde tenen.

Sungrebe,
Heliornis fulica,
Kleine fuutkoet
26-33 cm (Kauw 30-34)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne

Zwarte kroon en oogstreep, deze loopt door langs de 
nek. Witte wenkbrauwstreep, keel,  hals en 
halslengtestreep. Kaneelkleurige borst, verder van 
onderen wit. Rug en staart bruin, staarteinde wit. 
Tenen gelobd, zwart-geel gebandeerd, poten geel- 
zwart gestreept. 
♂: Snavel boven donker, onder hoornkleurig.
♀: Kaneelkleurige vlek op de wang, rode oogleden 
en rode bovensnavel.
Waarschijnlijk broedvogel.
III.217.3
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Familie: Eurypygidae, Sunbittern, Zonneral
Middelgrote, reigerachtige vogels met een lange snavel en hals en een prachtige tekening op de vleugels.

(Amazonian) Sunbittern,
Eurypyga helias helias,
Zonneral
43-48 cm (Kuifeend 40-47)

Kustvlakte

Lange staart. Zwarte kop met twee horizontale witte 
lijnen; witte keel. Van boven grijze, bruine, zwarte 
en beige dwarsgolfjes. Anaalstreek wit, buik 
lichtbeige. Ogen rood, ondersnavel en poten 
oranjegeel.
Op de vleugels is een zonnetje afgebeeld.
Broedvogel.
III.233

Familie: Jacanidae, Jacanas, Jacana's
Middelgrote, opvallend gekleurde watervogels, met lange poten, tenen en nagels.

Wattled jacana, (Chestnut-
backed jacana),
Jacana jacana jacana,
Leljacana
21- 25 cm (Dodaars 23-29)

Marien, Kustvlakte

Gele snavel, rood tweelobbig schild, twee rode 
lellen. Zwarte kop, hals en onderzijde. Bovenzijde 
kastanje; gele slagpennen met zwarte punten. 
Geelgroene poten met enorme tenen; een gele 
vleugelspoor.
Broedvogel.
III.291.8

Familie: Recurvirostridae, Stilts and Avocets, Stelkluten en Kluten.
Elegante, overwegend zwart-witte waadvogels met erg lange poten; een lange, omhoog gebogen snavel of een middelmatig lange, rechte 
snavel.

Black-winged stilt (Black-
necked stilt),
Himantopus himantopus 
mexicanus,
Steltkluut (Amerikaanse 
steltkluut)
35-40 cm (Kuifeend 40-47)

Marien

Erg lange, rode poten en een zwarte naaldsnavel. Van
boven zwart en van onder wit. Staart wit met grijze 
dwarsstrepen. Kap tot over oog zwart, doorlopend 
langs de nek tot de rug. Een witte vlek boven het 
oog.
Broedvogel.
III.345.1

Familie:Charadriidae, Plovers, Plevieren
Kleine tot middelgrote, rechtopstaande oevervogels, met een ronde kop, grote ogen en een korte puntsnavel.

Pied lapwing,
Hoploxypterus cayanus,
Cayennekievit
21-24 cm (Spreeuw 19-22)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laaglandbos

Lange, rode poten. Donkere kroon met wit diadeem; 
zwart masker doorlopend naar nek, mantel en 
borstband. Van boven bruin met een zwarte en een 
witte lengtestreep over de schouder; stuit en 
bovenstaart wit. Witte keel, hals en onderzijde. 
Ondervleugel van buiten naar binnen zwart, wit, 
bruin. Staart met brede zwarte band.
Status onbekend.
III.419.22
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Southern lapwing, (Cayenne 
lapwing),
Vanellus chilensis 
cayennensis,
Chileense kievit
32-38 cm (Kauw 30-34)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne

Snavel rood met een zwarte punt. Voorhoofd, 
snavelbasis, halsstreep en borstband zwart. Witte 
band over voorkop. Rest van  kop zandkleurig, 
evenals de nek. Zwarte kuif. Bovenzijde bruin, van 
onder wit, poten rood. Grote dekveren wit, mediane 
purpergroen, schouder bronskleurig. Stuit wit; staart 
wit,zwart, wit.
Status onbekend.
III.420.23

American golden plover,
Pluvialis dominica,
Amerikaanse goudplevier
24-28 cm (Dodaars 23-29)

Marien, Kustvlakte, Zuidelijke
Savanne

Winterkleed: grijsbruin, van boven donkerder dan 
van onder. In vlucht herkenbaar door het gebrek aan 
tekening op vleugels en staart.
Migrant uit het noorden.
III.424.28

Grey plover,
Pluvialis squatarola 
cynosurae,
Zilverplevier
27-31 cm (Dodaars 23-29

Marien, Kustvlakte

Winterkleed: In vlucht zwarte oksels, witte 
vleugelstreep en stuit. Onder witachtig, boven 
grijszwart met witte randen. Witte wenkbrauw, 
zwarte poten.
Migrant uit het noorden.
III.424.29

Semipalmated plover,
Charadrius semipalmatus,
Amerikaanse bontbekplevier
17-19 cm (Spreeuw 19-22)

Marien, Kustvlakte

Als Europese bontbekplevier. Tweekleurige snavel, 
donkere borstband. bruine rug. Het witte voorhoofd 
wordt omringd door zwart, de rest van de kop is 
bruin. Witte halsring en onderzijde. Oranje poten.
Migrant uit het noorden.
III.425.32

Wilson's plover,
Charadrius wilsonia wilsonia
Dikbekplevier
17-20 cm (Kwartel 16-18)

Marien

Witte nekring. Langere, zware, zwarte snavel. Poten 
grijzige vleeskleur. In winter brede bruine borstband,
voorkroon ook bruin.. Poten blauwgrijs.
Migrant uit het noorden.
III.426.35
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Wilson's plover,
Charadrius wilsonia 
cinnamominus,
Dikbekplevier
17-20 cm (Kwartel 16-18)

Marien

Dikke, zwarte snavel. Kroon , masker, borstband 
roodbruin. Masker breed. Wit voorhoofd, 
wenkbrauwstreep (korter dan bij vorige), keel en 
nekring. Teugel en voorhoofdsvlek zwart. 
Donkerbruine rug (donkerder dan wilsonia), 
onderzijde wit. Buitenste staartveren en staarteinde 
wit. Ogen zwart, blauwgrijze poten. De borst band 
van het vrouwtje is zand- of kaneelkleurig en ze 
heeft geen zwart op de kroon of opzij van de kop.
Broedvogel.
III.426.35

Collared plover,
Charadrius collaris,
Kraagplevier
14-15 cm (Huismus 14-16)

Marien

Smalle, zwarte borstband. Zwarte dwarsstreep voor 
de kroon, zwarte teugel. Kroon en rug bruin met 
kastanje randen. Streep van achter oog naar nek 
kastanje. Oranjegele poten, zwarte snavel en ogen.
Broedvogel.
III.433.49

Familie: Scolopacidae, Snipes, Sandpipers and Phalaropes, Snippen, Strandlopers en 
Franjepoten
Kleine tot middelgrote waadvogels met korte tot lange poten; snavel vaak lang, kan recht, neer- of opgebogen zijn.

Wilson's snipe,
Gallinago delicata,
Amerikaanse watersnip
25-27 cm(Dodaars 23-29)

Noordelijke savanne

Buitengewoon lange, rechte, donkere snavel. Van 
boven bruin met beige strepen op de rug. Onder 
bleek. Donkere oogstreep met daarboven en 
daaronder een lichte streep. Korte grijsgroen poten. 
Vliegt zigzaggend weg en toont dan een korte oranje
staart. 
Dwaalgast.
III.496.18

South American snipe,
Gallinago paraguaiae 
paraguaiae,
Bergwatersnip
22-29 cm (Dodaars 23-29)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne en Zuidelijke savanne

Als onze watersnip. Lange snavel; donkere zijkruin, 
oogstreep en snor. Vuilwit gezicht en keel; beige, 
donker gevlekte hals. Donkerbruine, wit gerande 
rugveren, wit gevlekte bruine vleugels. Witte buik, 
grijs gebandeerde flanken. Witte vleugelachterrand. 
Grijze poten. Vleugeluiteinden en staart bruinzwart 
gebandeerd.
Broedvogel.
III.496.19

Giant snipe,
Gallinago undulata undulata,
Reuzensnip
40-47 cm (Kuifeend 40-47)

Zuidelijke savanne

Groot, met een platte kop. Zeer lange snavel met een
brede basis. Flinke zwarte en kaneel chevrons op een
witte ondergrond. Brede, ronde vleugels met 
gebandeerde slagpennen. Geen wit in staart; beige 
anaalstreek. Grijze poten.
Waarschijnlijk broedvogel.
III.497.21
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/

Short-billed dowitcher 
(Eastern dowitcher),
Limnodromus griseus griseus,
Kleine grijze snip
25-29 cm (Dodaars 23-29)

Marien, Kustvlakte

Bovenzijde en borst effen grijs. Lichte 
wenkbrauwstreep en donkere oogstreep. Van onder 
witachtig. Poten geelgroen.
Migrant uit het noorden.
III.498.25

Hudsonian godwit,
Limosa haemastica,
Rode grutto
36-42 cm(Kuifeend 40-47)

Marien, Kustvlakte

Lange rechte of iets opgewipte snavel. Zwarte staart 
met erboven (breed) en eronder (smaller) wit. 
Ondervleugel zwartachtig. In de winter grijze rug, 
bleke borst. Grijze poten.
Migrant uit het noorden.
III.501.29

(American)Whimbrel,
Numenius phaeopus 
hudsonicus,
(Amerikaanse) Regenwulp,
40-46 cm (Kuifeend 40-47)

Marien

Donkere zijkruinstrepen en oogstreep, opvallende 
lichte wenkbrauwstrepen. Van boven grijsbruin met 
lichte vlekken. Nek en borst beige met fijne streping.
Achterste deel rug en romp bruin. Staart bruin-zwart 
gebandeerd. Blauwgrijze poten. Bruine 
ondervleugel.
Migrant uit het noorden.
III.503.34

34

Upland sandpiper,
Bartramia longicauda,
Bartrams ruiter
26-32 cm (Dodaars 23-29)

Kustvlakte, Zuidelijke savanne

Korte, gele snavel; groot donker oog, lange nek en 
ronde kop. Van boven olijfbruin met donkere 
bandering en beige veerranden. Hals en borst 
lichtbeige met donkere strepen. Van onderen wit. 
Zwarte stuit, gele poten. Witachtige ondervleugel, 
dicht zwart gebandeerd.
Migrant uit het noorden.
III.506.40

Greater yellowlegs,
Tringa melanoleuca,
Grote geelpootruiter
29-33 cm (Kauw 30-34)

Marien, Kustvlakte

Uiteraard gele poten. Niet broedend: van boven 
grijsbruin met witte vlekken en veerranden, grijs 
gestreept op borst en flanken, stuit wit, slagpennen 
zwartachtig, staart lichtgrijs.
Groter en zwaarder dan Lesser yellowlegs, met een 
langere, steviger snavel, die soms iets opgebogen is.
Migrant uit het noorden.
III.511.46
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Lesser yellowlegs,
Tringa flavipes,
Kleine geelpootruiter
23-25 cm (Dodaars 23-29)

Marien, Kustvlakte

Gele poten. Niet broedend:Van boven grijs met wat 
lichte vlekken, witte stuit, dof wit van onderen, 
slagpennen zwartachtig, staart lichtgrijs. Kortere, 
rechte naaldsnavel.
Migrant uit het noorden.
III.511.47

Solitary sandpiper (Pale-
dotted sandpiper),
Tringa solitaria solitaria,
Amerikaanse bosruiter
18-21 cm (Spreeuw 19-22)

Marien, Kustvlakte

Niet broedend: Van boven grijs met wat witte 
vlekken, ook op hals en kop. Van onder wit met vage
dwarsstrepen op de flanken. Duidelijke witte 
oogring. Donkere stuit en ondervleugel. Vleugels 
langer dan staart.
Migrant uit het noorden.
III.512.49

Spotted sandpiper,
Actitis macularius,
Amerikaanse oeverloper
18-20 cm (Spreeuw 19-22)

Marien, Kustvlakte, 
Laaglandbos

Als Europese oeverloper. Niet broedend: Van boven 
bruin; van onder wit, voor de vleugel oplopend in de 
vorm van een komma. Witte wenkbrauwstreep. Een 
grijze zweem over hals en borst. Snavel donker 
bruin, poten gelig. Witte band in vleugel.
Houdt zijn achtereind nooit stil.
Migrant uit het noorden.
III.513.53

Willet (Eastern willet),
Tringa semipalmata 
semipalmata,
Willet
33-41 cm (Kauw 30-34)

Marien

Niet broedend: Bruingrijs van boven met smalle 
witte veerranden. Kop, keel en borst hebben een 
grijze spoeling. Lange grijze poten, witte oogring. In
vlucht duidelijke witte streep over de zwarte vleugel.
Migrant uit het noorden.
III.514.56

Willet (Western willet),
Tringa semipalmata inornata,
Willet
33-41 cm (Kauw 30-34)

Marien

Gemiddeld is deze ondersoort groter, bleker, met een
slankere snavel en een langere nek dan de Eastern. 
Zijn geluid is wat slomer.
Migrant uit het noorden.
III.514.56
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(Canadian) Ruddy 
turnstone,
Arenaria interpres morinella,
Steenloper
21-26 cm (Dodaars 23-29)

Marien

Niet broedend: Rug grijsbruin, bruine strepen over 
kop, bruine "BH". Poten rood.
Migrant uit het noorden.
III.515.58

Red knot (American knot),
Calidris canutus rufa,
Kanoet
23-25 cm (Dodaars 23-29)

Marien

Niet broedend: Grijsbruin met smalle witte randen 
aan de grotere veren, onder witachtig met wat grijs 
op hals en borst. Witte stuit, licht gebandeerd. Staart 
grijsbruin. Smalle witte vleugelstreep.
Poten groenachtig.
Migrant uit het noorden.
III.519.62

Sanderling,
Calidris alba rubida,
Drieteenstrandloper
20-21 cm (Spreeuw 19-22)

Marien

Niet broedend: Vrijwel wit lijkend. Boven bleekgrijs,
gezicht en onderzijde wit. Stuit wit met een mediane 
zwarte streep doorlopend in de verder grijze staart. 
Snavel en poten zwart.
Migrant uit het noorden.
III.520.63

Semipalmated sandpiper,
Calidris pusilla,
Grijze strandloper
13-15 cm (Huismus 14-16)

Marien, Kustvlakte

Niet broedend: Effen grijs van boven met een 
donkere kroon en oogstreep. Gezicht, 
wenkbrauwstreep en onderzijde wit met onduidelijke
borstvlekken.
Migrant uit het noorden.
II.520.64

Western sandpiper,
Calidris mauri,
Alaskastrandloper
14-17 cm (Huismus 14-16)

Marien

Niet-broedend: Effen grijs van boven, met een 
donker gestreepte kroon en een zwarte oogstreep; 
hals en zijkant van de borst fijn grijs gestreept. Rest 
onderzijde wit. Snavel  iets neergebogen.
Migrant uit het noorden.
III.521.65

Least sandpiper,
Calidris minutilla,
Kleinste strandloper
13-15 cm (Huismus 14-16)

Marien, Kustvlakte

Niet broedend: Bruingrijs van boven met lichtere 
veerranden. Keel en borst grijs gestreept met 
bovendien een grijs waas.
Gele poten; onderrug, stuit en centrale staartpennen 
zwart, buitenkant staart grijs. Wenkbrauwstreep, keel
en buik wit. Smalle witte vleugelstreep.
Migrant uit het noorden.
III.522.70
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White-rumped sandpiper,
Calidris fuscicollis,
Bonapartes strandloper
15-18 cm (Kwartel 16-18)

Marien, Kustvlakte

Niet broedend: Kop en bovendelen effen bruinachtig 
met vage strepen en lichte veerranden. Borst bruin 
met vage grijze strepen. Witte wenkbrauwstreep, 
buik en stuit. Zwarte poten.
Migrant uit het noorden.
III.523.71

Baird's sandpiper,
Calidris bairdii,
Bairds strandloper
14-17 cm (Kwartel 16-18)

Marien, Kustvlakte

Vleugels steken uit voorbij staart. Zwarte, korte 
poten. Saai grijs van boven. Dunne, scherpe, donkere
snavel. Borstband scherp gescheiden van witte 
onderzijde.
Dwaalgast.
III.523.72

Pectoral sandpiper,
Calidris melanotos,
Gestreepte strandloper
19-23 cm (Spreeuw 19-22)

Kustvlakte

Niet broedend: Gestreepte borst scherp afgescheiden 
van witte onderdelen. Groenachtige poten. Geen 
vleugelstreep. Rug donker, stuit en middelste 
staartveren zwart, buitenkant staart donkergrijs.
Migrant uit het noorden.
III.524.73

Stilt sandpiper,
Calidris himantopus,
Steltstrandloper
18-23cm (Spreeuw 19-22)

Marien

Niet broedend: Bruingrijs van boven met witte 
veerranden. Van onderen wit met grijze strepen op de
onderhals, borst en flanken. Duidelijke witte 
wenkbrauwstreep, donkere oogstreep. Stuit en 
bovenkant staart wit. Poten lang, geelachtig groen.
Migrant uit het noorden.
III.530.81

Buff-breasted sandpiper,
Calidris subruficollis,
Blonde ruiter
18-20 cm (Spreeuw 19-22)

Marien, Kustvlakte

Kleine, ronde kop en tamelijk lange nek. Van boven 
veren met donkerbruine centra en brede bruine 
randen. Hele onderzijde rosebeige. Staat rechtop. 
Korte snavel, gelige poten. Geen vleugelstreep, 
ondervleugel wit. Opvallend donker oog met lichte 
oogring.
Migrant uit het noorden.
III.530.82
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Wilson's phalarope,
Steganopus tricolor,
Grote franjepoot
22-24 cm (Dodaars 23-29)

Marien

Lange poten, lange hals en lange naaldsnavel. Poten 
zwart in de zomer, anders geel. In vlucht egaal 
donkere vleugels, vierkante stuitvlek en voorbij 
staart uitstekende tenen. In zomer onmiskenbaar, 
driekleurig. In winter zeer lichtgrijs van boven en 
wit van onder, vage grijze lengtestreep op zijhals.
Dwaalgast.
III.531.84

Familie Stercorariidae, Skuas, Jagers
Middelgrote tot grote, meeuwachtige kleptofage en roofzuchtige zeevogels met krachtige snavels. Doorgaans bruin of bruin en wit.

South polar skua,
Catharacta maccormicki,
Zuidpooljager
50-55 cm (Buizerd 48-56)

Marien 

Donker, met een korte wigvormige staart en een 
opvallende witte vleugelvlek. Blonde fase met 
lichtbruine kop en onderkant. Donkere fase: kop en 
onderzijde donkerbruin. Krachtige snelle vlucht, valt
andere zeevogels lastig.
Migrant uit het zuiden.
III.569.2

Brown skua (Southern skua),
Catharacta antarctica 
antarctica,
Subantarctische grote skua
52-64 cm (Buizerd 48-64)

Marien

Bruin, maar variabel, meestal vrij effen, bleke 
vlekken komen echter voor. Grote snavel en stevig 
lijf. Witte vleugelvlekken.
Dwaalgast.
III.569.3

Pomarine jaeger,
Stercorarius pomarinus,
Middelste jager
46-51 cm (Buizerd 48-64)

Marien

Kap zwart. Bovenzijde en vleugels chocola, een 
opvallende witte vleugelvlek. Nek opzij geel, hals en
onderdelen wit. Band over borst chocola. Middelste 
staartveren  breed, gedraaid en uitstekend met stomp 
uiteinde.
Er is een donkere fase die ook van onder 
chocoladebruin is.
Migrant uit het noorden.
III.570.5

Arctic jaeger
Stercorarius parasiticus,
Kleine jager
41-46 cm (Kuifeend 40-47)

Marien

Als donkere meeuw met snelle,veerkrachtige vlucht. 
Lichte handpenvlekken en puntige verlengde 
middelste staartveren. Meer kleurslagen. Aan basis 
bovensnavel altijd een kleine lichte vlek.
Migrant uit het noorden.
III.570.6
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(Eastern) Long-tailed skua,
Stercorarius longicaudus 
pallescens,
Kleinste jager
48-53 cm (Buizerd 48-56)

Marien

Klein en slank. Vlucht bijna sternachtig. Duidelijke 
zwarte kopkap, bruingrijze bovendelen en vleugels, 
maar slagpennen donkerder. Geen lichte vlekken op 
de vleugel. Zeer lange puntige verlengde middelste 
handpennen.
Dwaalgast.
III.571.7

Familie: Laridae, Gulls, Meeuwen
Tamelijk kleine tot grote, zwaarlijvige, langvleugelige zeevogels met een stevige snavel, zwemvliezen en meestal een afgeronde staart; de 
meeste soorten zijn wit van onder met een lichtgrijze tot zwarte rug en vleugels; sommige met een donkere kap in broedkleed.

Lesser black-backed gull,
Larus fuscus graellsii,
Kleine mantelmeeuw
51-61 cm (Buizerd 48-56)

Marien

Leigrijze bovendelen, gele poten, gele snavel met 
rode vlek, iris geel met rode oogring. Smalle witte 
achterrand aan grootste deel vleugel.
Dwaalgast.
III.611.26

Black-headed gull,
Larus ridibundus,
Kokmeeuw
37-43 cm (Kuifeend 40-47)

Kustvlakte

Kap donker chocola, achter oog witte halve 
maantjes, nek en onderdelen wit. Bovenzijde grijs, 
buitenste handpennen wit met zwarte toppen, witte 
staart. Snavel en poten donkerrood, oog donker. In 
winterkleed koptelefoon. In vlucht witte voorrand 
handvleugel.
Dwaalgast.
III.615.35

Laughing gull,
Larus atricilla atricilla,
Lachmeeuw
39-46 cm (Kuifeend 40-47)

Marien, Kustvlakte

Witte kop met lichtgrijze nekband. Snavel en poten 
zwart. Achterrand vleugel wit.
Dwaalgast.
III.618.43

Black-legged kittiwake 
(Atlantic kittiwake),
Rissa tridactyla tridactyla
Drieteenmeeuw
38-40 cm (Kuifeend 40-47)

Marien

Witte kop, korte poten, van boven blauwgrijs met 
duidelijke zwarte vleugeltoppen. Snavel geel, poten 
zwart, iris donker met rode oogring. Niet broedend 
met grijze kroonband en nek, meestal een donkerder 
band over de achterkroon en donkere vlekken om het
oog.
Dwaalgast.
III.622.50
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Familie: Sternidae, Terns, Sterns
Kleine tot middelgrote, slanke, elegante zeevogels met een lange, gevorkte staart. De meeste soorten zijn grijs van boven met een zwarte 
kroon, van onder wit.

Gull-billed tern,
Gelochelidon nilotica aranea,
Lachstern
33-43 cm (Kuifeend 40-47)

Marien, Kustvlakte

Niet broedend: Zwarte meeuwensnavel, donker oog. 
Iets gevorkte staart, zwarte poten. Kop, hals en 
onderzijde zuiver wit, behalve een donkere, naar 
beneden buigende streep achter het oog. Rest 
bovenzijde zeer lichtgrijs.
Migrant uit het noorden.
III.645.1

Sandwich tern (Cabot's 
tern),
Thalasseus sandvicensis 
acuflavidus,
Grote stern
36-46 cm (Kuifeend 40-47)

Marien

Gele tot oranje snavel. Korte zwarte poten. 
Bovenvleugel bleek grijs en bovendien is de 
onderzijde wit, dus ziet hij er in vlucht zeer wit uit. 
Zwarte kap met een piekerige kuif, 's winters met wit
voorhoofd. Gedurende de zomer worden de 
handpennen donkerder.
Dwaalgast.
III.647.5 

(American) Royal tern,
Thalasseus maximus maximus,
Koningsstern
45-51 cm (Buizerd 48-56)

Marien

Niet broedend: Voorhoofd wit, daarachter zwart 
gestreept. Kuif zwart, naar voren doorlopend en 
versmallend tot aan oog. Rug en vleugels bleek grijs,
onderrug en staart wit, evenals de onderzijde. Sterk 
gevorkte staart. Snavel geel, poten donker.
Dwaalgast.
III.647.7

(Atlantic) Roseate tern,
Sterna dougallii dougallii,
Dougalls stern
33-43 cm (Kuifeend 40-47)

Marien

Als visdief maar bleker van boven, met langere witte
staartpunten. Zwarte snavel. In rust steken de 
staartpunten uit voorbij de vleugeleinden. Onderzijde
wit. Niet broedend: Zwart en wit gevlekte 
voorkroon.
Dwaalgast.
III.651.10

Common tern,
Sterna hirundo hirundo,
Visdief
32-39 cm (Kauw 30-34)

Marien

Niet broedend: De bovenvleugel heeft aan de 
voorrand een donkere vlek in de handpennen. Het 
voorhoofd en de onderzijde zijn wit, de kroon is 
zwart; de snavel ook, soms met wat rood aan de 
basis, de poten zijn donkerrood of zwart. De staart is 
diep gevorkt.
Migrant uit het noorden.
III.652.14
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Least tern,
Sternula antillarum 
antillarum,
Amerikaanse dwergstern
22-24 cm (Dodaars 23-29)

Marien

Niet broedend: Grijze stuit en staart. Wit voorhoofd 
met een diffuse overgang naar een zwarte kap. 
Zwarte oogstreep. Zwarte snavel, gelige poten. Wat 
zwart op de buitenste handpennen.
Migrant uit het noorden.
III.657.22

Yellow-billed tern,
Sternula superciliaris,
Amazonestern
23 cm (Dodaars 23-29)

Marien, Kustvlakte

Niet broedend: Voorhoofd en wenkbrauwstreep wit, 
teugel zwart, kroon zwart met strepen.
Van boven bleek grijs, van onder wit. Handpennen 
zwart. Staart grijs, kort, slechts ondiep gevorkt. 
Snavel en poten geel.
Status onbekend.
III.658.23

 

(Atlantic) Bridled tern,
Onychoprion anaethetus 
melanopterus,
Brilstern
35-38 cm (Kauw 30-34)

Marien

Voorhoofd en tot achter oog reikende oogstreep wit. 
Opvallende zwarte oogstreep. Kroon, nek en 
oorstreek zwart, nekring wit. Rug en staartveren zeer
donker op de buitenste na, die zijn wit. Staart diep 
gevorkt. Van onder wit, snavel en poten zwart.
Dwaalgast.
III.660.31

(Caribbean) Sooty tern,
Onychoprion fuscata fuscata,
Bonte stern
36-45 cm (Kuifeend 40-47)

Marien

Snavel en poten zwart. Lange staartpunten. Kroon, 
nek en bovendelen zwart met een brede witte vlek op
het voorhoofd, reikend tot aan het oog. Buitenvlag 
van buitenste handpennen wit. Keel,hals en 
onderdelen wit.
Dwaalgast.
III.661.32

(American) Black tern, 
Chlidonias niger 
surinamensis,
Zwarte stern
23-28 cm (Dodaars 23-29)

Marien

Niet broedend: Grijs van boven, wit van onder met 
karakteristieke donkere vlek opzij van de borst. Kop 
wit met donkere kruinstreep die raakt aan zwarte 
vlek achter het oog. Ook donkere vlek voor het oog. 
Rug, vleugels en staart donkergrijs. Snavel zwart, 
poten bruin.
Migrant uit het noorden.
III.663.36

Large-billed tern,
Phaetusa simplex simplex,
Grootsnavelstern
38 cm (Kuifeend 40-47)

Marien, Kustvlakte

Niet broedend: Wit gevlekte kroon.
Snavel dik, lang en geel. Wit voorhoofd, hals en 
onderzijde. Vleugels grijs met een witte baan  erover
en zwarte handpennen, een zeer opvallend patroon. 
Korte, ondiep gevorkte staart.
Status onbekend.
III.664.37
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(Atlantic) Brown noddy,
Anous stolidus stolidus,
Noddy
38-45 cm (Kuifeend 40-47 cm

Marien

Donkerbruin met een bleekgrijze kap. Smalle 
incomplete oogring. Wigvormige staart. Zwarte 
snavel en poten..
Dwaalgast.
III.664.38

(Caribbean) Black noddy,
Anous minutus americanus,
Witkapnoddy
35-39 cm (Kauw 30-34)

Marien

Overal zwartachtig grijs met een witte kap die naar 
achter toe steeds minder wit wordt. Witte halve maan
onder oog. Staart is wat bleker en contrasteert met de
bovendelen. Betrekkelijk lange, scherpe, zwarte 
snavel en zwarte poten.
Dwaalgast.
III.665.39

Familie: Rynchopidae, Skimmers, Schaarbekken
Middelgrote watervogels, vrijwel altijd op de wieken, met lange, puntige vleugels en korte poten; ondersnavel erg smal en veel langer dan 
bovensnavel.

Black skimmer (Amazon 
skimmer),
Rynchops niger cinerascens,
Amerikaanse schaarbek
41-46 cm (Kuifeend 40-47)

Marien, Kustvlakte

Snavel asymmetrisch, zwart met oranje basis. Kop 
zwart tot net over oog; verder wit, evenals de 
onderzijde. Bovenzijde en staart zwart. Ondervleugel
grijs. 
Niet broedend: een witachtige band over de nek.
Broedvogel.
III.676.1

Familie: Columbidae; Pigeons and Doves; Duiven
Nogal gedrongen vogels met een kleine kop, een korte snavel en korte poten, goede vliegers.

Scaled pigeon,
Patagioenas speciosa,
Geschubde duif
28-34 cm (Kauw 30-34)

Noordelijke savanne, 
Laaglandbos

Geschubd uiterlijk. Bovenkant kop, vleugels, 
binnenste staartveren en rug kastanje. Handpennen 
bruin, staart zwart. Mantelveren goud met een 
metaalgroene rand. Hals en bovenborstveren wit met
metalig purperen rand. Rest borst beige, buik 
witachtig met donkere veerranden. Anaalstreek wit, 
oogring en snavel helderrood, snavel met gele punt, 
poten rood.
Broedvogel.
IV.122.32

Pale-vented pigeon,
Patagioenas cayennensis 
cayennensis,
Rosse duif
26-27 cm (Dodaars 23-29)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne

Kop grijs, kroon en achterhoofd metaalbronsgroen, 
keel wit. Nek, mantel en vleugel bruin met 
purperglans, rug grijs, staart grijsbruin. Hals en borst
wat lichter dan rug en zonder glans, rest onderzijde 
grijs. Oogring rood, snavel zwart, poten purperrood.
Broedvogel.
IV.127.39



43 

Plumbeous pigeon,
Patagioenas plumbea 
wallacei,
Loodgrijze duif
34 cm (Kauw 30-34)

Noordelijke savanne, 
Laaglandbos, Hooglandbos

Mantel rosebruin, rug olijfbruin, van onderen lichter,
meer rose, met grijs waas. Keel beige, ondervleugel 
bruin.  Snavel zwart, poten donkerrood, oog rood, 
oogring purperrood.
Waarschijnlijk broedvogel.
IV.128.43

Ruddy pigeon (Purple-tinted 
pigeon),
Patagioenas subvinacea 
purpureotincta,
Purperduif
27-33 cm (Kauw 30-34)

Laag-, Hooglandbos

Overwegend purperbruin, mantel met metaalviolet; 
rug, vleugels en staart bronsbruinkaneel, snavel 
zwart, oogring rood, poten donkerrood.
Broedvogel.
IV.128.44

Mourning dove,
Zenaida macroura 
carolinensis,
Treurduif
27-34 cm (Kauw 30-34)

Kustvlakte

Bruin, kleiner en slanker dan de stadsduif. Gepunte 
staart met witte punten opzij. Zwarte streep in de 
oorstreek. Zwarte vlekken op de vleugels. 
Blauwgrijze achterkroon en nek, bij vrouwtje is de 
hele kop blauwgrijs. Rose iriserende nekvlek. Onder 
beigebruin.
Dwaalgast.
IV.158.109

Eared dove,
Zenaida auriculata stenura,
Geoorde treurduif
22-28 cm (Dodaars 23-29)

Zuidelijke savanne

Getrapte puntstaart. Bovenkant kop grijs; voorhoofd,
wangen en borst rosekaneel.Twee zwarte vlekken op 
de zijkop. Zijhals metaalpurper met gouden en roze 
weerkaatsing. Van boven olijfbruin, zwarte vlekken 
op de vleugel, flanken en ondervleugel 
lichtblauwgrijs. Staart meerkleurig. Oogring 
lichtgrijs, snavel donkergroen, poten rood.
Broedvogel.
IV.159.111

Common ground-dove,
Columbina passerina griseola,
Musduif
16-18 cm (Kwartel 16-18)

Marien, Noordelijke savanne 
Laaglandbos, Zuidelijke 
savanne

Voorhoofd, wangen en onderzijde roseachtig. Veren 
van borst en zijhals met donkere centra: lijkt 
daardoor geschubd. Buik roseachtig, verblekend naar
wit op de anaalstreek. Boven grijsbruin, de vleugels 
met purperzwarte vlekken. Ondervleugel roodbruin, 
handpennen  zwart gepunt. Staart kort en afgerond, 
de zwarte buitenste veer met een witte punt. Snavel 
zwart, rose poten.
Broedvogel.
IV.163.116
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Plain-breasted ground-dove,
Columbina minuta minuta,
Dwergduif
14-16 cm (Huismus 14-16)

Kustvlakte, Zuidelijke savanne

Effen roseachtige borst, keel, gezicht en hals. Snavel 
grijzig of bruin. Voorhoofd, kroon en nek blauwgrijs.
♀: Witte buik en keel.
Oog geel tot oranje, poten rose tot rood.
Broedvogel.
IV.163.117

Ruddy ground-dove,
Columbina talpacoti talpacoti,
Steenduif
15-18 cm (Huismus 14-16)

Kustvlakte

Voorhoofd bleek grijs, overgaand in donkerder kruin.
Van boven kaneel, van onder rosekaneel, anaalstreek
kastanje. Zwarte vlekken op vleugel. Handpennen 
bruinzwart, ondervleugeldekveren zwart. Snavel 
donker, poten rose.
Broedvogel.
IV.164.119

Blue ground-dove,
Claravis pretiosa,
Blauwe grondduif
18-23 cm (Spreeuw 19-22)

Noordelijke savanne , 
Laaglandbos

Boven blauwgrijs, onder bleek grijs. Zwarte vlekken 
op de vleugel, twee purperzwarte banden over de 
binnenste slagpennen. Staart in het midden 
blauwgrijs, de buitenkant zwart.
♀: Heel anders: voornamelijk bruin, van onder bleek
grijs. Stuit en middenstaart roodbruin, buitenzijde 
staart zwart. Vleugelvlekken en -banden 
purperkastanje, deze banden zijn voorzien van een 
wit randje aan de achterkant.
Broedvogel.
IV.165.123 

White-tipped dove (Brazilian
dove),
Leptotila verreauxi 
brasiliensis,
Verreaux' duif
24-30 cm (Dodaars 23-29)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laaglandbos, 
Zuidelijke savanne

Kop bleek roseachtig, het bleekst op het voorhoofd, 
verdonkerend tot glanzend licht purperbruin op de 
kruin. Van boven grijzig olijfbruin, nek en mantel 
met metaalvioletgroene weerschijn. Middenstaart 
olijfbruin, de buitenkant zwart met een flink wit 
einde. De staart is wigvormig. Ondervleugel 
kastanje. Geen vleugelvlekken. Onder bleek 
rosegrijs. Oogring blauw, oog geel, poten 
purperrood.
Broedvogel.
IV.168.133

Grey-fronted dove,
Leptotila rufaxilla rufaxilla,
Grijskruinduif
28 cm (Dodaars 23-29)

Kustvlakte, Laag-, 
Hooglandbos, Zuidelijke 
savanne

Voorhoofd grijswit, kruin blauwgrijs, nek en 
mantel iriserend metaalpurperviolet. Rug en vleugels
olijfbruin, geen vleugelvlekken. Van onderen rose 
wijnkleurig; keel, middenbuik en anaalstreek wit. 
Middenstaart olijfbruin, buitenstaart zwart met een 
wit einde, de staart is wigvormig. Oogring rood, oog 
geel, snavel zwart, poten rood.
♀: Een meer groene weerschijn i.p.v. purper.
Broedvogel.
IV.169.135
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Violaceous quail-dove,
Geotrygon violacea violacea,
Bisschopskwartelduif
21-25 cm (Dodaars 23-29)

Kustvlakte, Laag-,
Hooglandbos

Voorhoofd wit; wangen rosebeige met een lichte 
streep onder het oog; een purper gouden vlek op het 
achterhoofd. Nek en rug metaalpurper, naar achter
verlopend naar olijf, de veren zijn purper gerand. 
Stuit purperrood, staart en handpennen kastanje. 
Keel en buik wit, hals en borst wijnkleurig.
♀: De rug glanst bronsgroen, de borst is grijzer, de 
achterhoofdsvlek is bronsgroen.
Oog geel, snavel karmijn, poten koraalrood. 
Waarschijnlijk broedvogel.
IV.176.158

Ruddy quail-dove,
Geotrygon montana montana,
Bergkwartelduif
19-28 cm (Dodaars 23-29)

Hooglandbos

Bovenzijde, vleugels en staart kastanjerood; de rug 
met een sterke purperen weerschijn. Wangen rosewit 
met twee kastanjepaarse strepen. Hals en keel 
bleekbeige verlopend naar wijnkleurig op de borst en
naar beige op de buik. Ondervleugel kaneelrood. 
Snavel zwart met een rode basis, oog geel, oogring 
rood, poten paarsrood.
♀: Bovenzijde en middenstaart olijfbruin, 
bronsgroen glanzend, buitenstaart donker olijfbruin. 
Wangen en voorhoofd dof kaneel. Hals en keel wit, 
borst kaneel, buik kaneelbeige met wit in het 
midden, flanken olijfbruin.
Broedvogel.
IV.176.159

Familie: Psittacidae, Parrots, Papegaaien
Gedrongen vogels met een grote kop; een krachtige, korte, gebogen, scharnierende snavel; hoog ontwikkelde tong- en kaakspieren; korte 
poten; veel soorten buitengewoon kleurig.

Blue-and-yellow macaw,
Ara ararauna,
Blauwgele ara
86 cm (Blauwe reiger 84-102)

Kustvlakte, Laaglandbos, 
Zuidelijke savanne

Bovenzijde, vleugels en staart blauw, voorhoofd 
dofgroen. Kaal wit gezicht met zwarte strepen. 
Oorstreek, hals en onderzijde knalgeel, anaalstreek 
bleekblauw.
Broedvogel.
IV.420.189

Scarlet macaw,
Ara macao macao,
Geelvleugelara (Macao),
84-89 cm (Blauwe reiger 84-102)

Laaglandbos

Grotendeels rood. Wit, kaal gezicht. Snavel witachtig
boven en zwart beneden. Midden van vleugel geel 
met een groen randje, slagpennen blauw; 
ondervleugel rood. Stuit bleekblauw, staart rood met 
blauwe punt.
Broedvogel
IV.421.193

Red-and-green macaw,
Ara chloropterus,
Groenvleugelara
90-95 cm (Blauwe reiger 84-102)

Laaglandbos

Grotendeels rood. Wit, kaal gezicht met rode lijnen. 
Snavel witachtig boven en zwart beneden. Midden 
van vleugel groen, slagpennen van boven 
voornamelijk bleekblauw, ondervleugel rood.
Staart rood met blauwe punt.
Broedvogel.
IV.422.194
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Chestnut-fronted macaw,
Ara severus,
Dwergara
46-51 cm (Buizerd 48-56)

Kustvlakte, Laaglandbos

Smalle, zwarte voorhoofdband, rest kruin dof 
turquoise. Kaal, wit gezicht met onderlangs een 
smalle donkerbruine lijn. Lijf groen met rode 
schouders, blauwe handpennen en handpendekveren.
Anaalstreek turquoise, staart rood met een blauw 
einde.
Broedvogel.
IV.425.196

Red-bellied macaw,
Orthopsittaca manilatus,
Roodbuikara
50-51 cm (Buizerd 48-56)

Noordelijke en Zuidelijke 
savanne

Geel, kaal gezicht. Kop en lijf groen, buik roodbruin.
Handpennen en handpendekveren van boven blauw. 
Slagpennen en staart van onder olijfgeel.
Waarschijnlijk broedvogel.
IV.425.197

Northern red-shouldered 
macaw,
Diopsittaca nobilis,
Roodschouderara
30 cm (Kauw 30-34)

Noordelijke savanne

Kaal wit gezicht; zwarte snavel, blauw voorhoofd. 
Lijf groen met rode vleugelbocht. Vleugel en staart 
van onder olijfgeel.
Waarschijnlijk broedvogel.
IV.426.201

White-eyed parakeet,
Psittacara leucophthalmus 
leucophthalmus,
Witoogaratinga
32-35 cm (Kauw 30-34)

Noordelijke savanne, 
Laaglandbos

Groen met rode vlekken op kop en hals. Kale 
oogring witachtig. Vleugelrand rood, ondervleugel 
en staart olijfkleurig. Lichte snavel, grijze poten.
Waarschijnlijk broedvogel.
IV.430.214

Peach-fronted parakeet,
Eupsittula aurea,
Goudvoorhoofdparkiet
23-28 cm (Dodaars 23-29)

Zuidelijke savanne

Perzikkleurig voorhoofd; bovendelen, vleugels en 
staart groen. Achterkroon dof blauw, wangen en 
onderdelen bleek groenig geel, meer naar achter 
geler. Slagpennen blauwgroen, oogring bleek oranje,
donkere snavel.
Waarschijnlijk broedvogel.
IV.435.223
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Brown-throated parakeet,
Eupsittula pertinax surinama,
Maïsparkiet
25 cm (Dodaars 23-29)

Marien, Kustvlakte, 
Noordelijke savanne

Voorhoofd en gezicht oranjegeel, borst  olijfgroen, 
buik geelgroen met oranje vlekken. Kruin en 
bovendelen groen. Slagpennen en staart met blauw 
gerande veren, de staart heeft een blauwe punt.
Broedvogel.
IV.435.224

Painted parakeet,
Pyrrhura picta picta,
Bonte parkiet
22 cm (Spreeuw 19-22)

Laag-, Hooglandbos

Voorhoofd blauw, achterhoofd bruin, wang kastanje. 
Kale oogring grijsachtig, oorstreek wittig. Hals en 
borst roodbruin met beige randen, dus geschubd 
lijkend. Bovenkant groen, onderrug rood. Rode pols,
blauw in handpennen. Staart groen, naar eind toe 
kastanje.
Waarschijnlijk broedvogel.
IV.440.235

Green-rumped parrotlet,
Forpus passerinus passerinus,
Groene muspapegaai
12-13 cm (Huismus 14-16)

Kustvlakte

Groen met grijs waas in nek. Handpendekveren, 
armpennen en ondervleugel blauw.
♀: Geheel groen met een gelig voorhoofd.
Broedvogel.
IV.449.257

Dusky-billed parrotlet,
Forpus modestus modestus,
Sclaters muspapegaai
13 cm (Huismus 14-16)

Laaglandbos

Donkergroen; stuit, handdekveren en binnenste 
handpennen blauw.
Bij vrouwtje voorkroon, wangen en onderzijde 
groengeel. Stuit heldergroen.
Waarschijnlijk broedvogel'
IV.450.260

Golden-winged parakeet,
Brotogeris chrysoptera 
chrysoptera,
Oranjevleugelparkiet
16 cm (Huismus 14-16)

Noordelijke savanne, Laag-, 
Hooglandbos, Zuidelijke 
savanne

Groen met lichte snavel; smalle, donkerbruine 
voorhoofdsband; oranjebruine kinvlek. 
Handpendekveren oranje, blauw in slagpennen.
Broedvogel.
IV.452.269
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Lilac-tailed parrotlet,
Touit batavicus,
Zevenkleurenpapegaai
14 cm (Huismus 14-16)

Laag-, Hooglandbos

Kop geelgroen, nek donker geschubd, rug en 
vleugels zwart, grote dekveren geelgroen met 
blauwgroene randen. Pols rood. Staart rozepaars met
een zwarte subterminale band. Keel en buik groen, 
borst en ondervleugel lichtblauw.
Broedvogel.
IV.455.273

Tepui parrotlet,
Nannopsittaca panychlora,
Tepuiparkiet
14 cm (Huismus 14-6)

Hooglandbos

Staart kort en vierkant. Groen, van boven donkerder. 
Voorhoofd, keel, om het oog en onder de staart 
geelgroen.
Waarschijnlijk broedvogel.
IV.455.271

Scarlet-shouldered parrotlet,
Touit huetii,
Roodschouderpapegaai
15-16 cm (Huismus 14-16)

Noordelijke savanne

Voornamelijk groen, onderstaartdekveren geel. 
Voorste deel kop donkerblauw. Vleugelbocht 
helderrood, rest vleugel donkerblauw. Oksels en vlek
opzij van de borst helderrood. Middenstaartveren 
groen, de rest fel rood met een smalle zwarte 
eindband.
Het vrouwtje heeft groene buitenste staartveren.
Status onbekend.
IV.455.274

Sapphire-rumped parrotlet,
Touit purpuratus purpuratus,
Paarsstaartpapegaai
17-18 cm (Kwartel 16-18)

Noordelijke savanne, Laag-, 
Hooglandbos

Bovenkop en nek olijfbruin, rest van kop en 
onderzijde groen. De donkerbruine schouderveren 
vormen een V. Pols violet, stuit paars, centrale 
staartveren groen, buitenste rood. De staart heeft een 
zwarte achterrand.
Broedvogel.
IV.456.277

Black-headed parrot,
Pionites melanocephalus 
melanocephalus,
Zwartkopcaique
23 cm (Dodaars 23-29)

Laaglandbos

Kap zwart, nek beige, teugel groen, wang en hals 
geel. Rug en vleugels groen, donkerblauwe 
handpennen, oranje oksels. Buik roomwit; dijen, 
flanken en anaalstreek abrikooskleurig; staart van 
boven grijs met een gele punt, van onder olijfgeel. 
Broedvogel.
IV.457.281
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Caica parrot,
Pyrilia caica,
Caicapapegaai
23 cm (Dodaars 23-29)

Laaglandbos

Kop zwart, oogring grijs; bruine, geschubde 
nekkraag. Lijf groen met blauwe handpendekveren 
en zwartachtige handpennen. Staart met een blauw 
einde.
Waarschijnlijk broedvogel.
IV.461.288

Blue-headed parrot,
Pionus menstruus menstruus,
Zwartoormargrietje
24-28 cm (Dodaars 23-29)

Kustvlakte, Laag-, 
Hooglandbos

Blauwe bivakmuts met zwarte oorstreep. Onderzijde 
groen. Onderstaart rood-groen geschubd. Snavel 
zwart met wat roodbruin op de bovensnavel.
Broedvogel.
IV.462.295

Dusky parrot,
Pionus fuscus,
Bruin margrietje
25-26 cm (Dodaars 23-29)

Laag-, Hooglandbos

Kop dof leiblauw, zwarte oorstreek, keel- en 
nekveren met witte toppen, rug donkerbruin. Zwarte 
snavel met een gele vlek op de bovensnavel. Grijze 
oogring, een witte streep onder de oorstreek. Vleugel
purperblauw. Onderzijde lichtbruin, anaalstreek en 
stuit dof rood. Staart blauw, poten grijs.
Broedvogel.
IV.464.301

Blue-cheeked amazon,
Amazona dufresniana,
Blauwwangamazone
34 cm (Kauw 30-34)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laag-, Hooglandbos

Voorhoofd en teugel oranjegeel, kruin vlekkerig 
geelgroen, wangen en oorstreek blauw. Lijf groen, 
van boven wat geschubd. Gele spiegel, zwartachtige 
handpennen.
Waarschijnlijk broedvogel.
IV.470.314

Yellow-crowned amazon,
Amazona ochrocephala 
ochrocephala,
Geelvoorhoofdamazone
35-38 cm (Kauw 30-34)

Zuidelijke savanne

Groen. Voorhoofd en kruin geel, witte oogring. 
Schouder en spiegel rood. Slagpennen met blauwe 
punten, staart met geel einde.
Broedvogel.
IV.473.321
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Orange-winged amazon,
Amazona amazonica,
Oranjevleugelamazone
31 cm (Kauw 30-34)

Marien, Kustvlakte, 
Noordelijke savanne

Geel voorhoofd, geel beneden oog tot tegen 
snavelbasis, daartussen blauwe oogvlek. Lijf groen, 
polsrand geel, spiegel rood. Staart met gele punt, 
buitenveren met een rode band, de allerbuitenste met
een blauwe rand.
Broedvogel.
IV.474.322

Southern mealy amazon,
Amazona farinosa,
Grote amazone
38-43 cm (Kuifeend 40-47)

Noordelijke savanne, 
Laaglandbos

Groen. Achterhoofd en nek geschubd. Bovenzijde 
met meel bestrooid. Witte oogring, voorhoofd geel. 
Polsrand en spiegel rood. Blauwe punten aan 
slagpennen. Staart groen met een brede, gele 
eindband.
Waarschijnlijk broedvogel.
IV.475.325

(Northern) Red-fan parrot,
Deroptyus accipitrinus 
accipitrinus,
Kraagpapegaai
35-36 cm (Kauw 30-34)

Noordelijke savanne, Laag-, 
Hooglandbos

Voorhoofd wit; wangen, achterhoofd en hals 
donkerbruin met lichtere strepen. Verlengde 
nekveren en veren aan de onderzijde paarsrood, 
lichtblauw gerand. Bovenzijde, dijen en anaalstreek 
groen. Handpennen en onderzijde van de staart 
zwart. Bovenkant van de staart groen met blauwe 
veerranden.
Broedvogel.
IV.476.331

Sulphur-breasted parakeet,
Aratinga maculata,
Zwavelborstparkiet
ca 30 cm (Kauw 30-34) 

Zuidelijke savanne

Geel van voren, de voorste vleugeldekveren ook, 
maar met groene centra. Overige dekveren groen, 
slagpennen diep blauw. Staart groen met blauw eind.
Bleek groene kroon, oranje boven de snavel, om het 
oog, op de buik en flanken. Ondervleugel en -staart 
grijszwart. Iris grijs, oogring blauwgrijs, snavel 
zwart, poten bruinachtig.
Broedvogel.
Special vol. 199

Familie:Cuculidae; Cuckoos; Koekoeken
Kleine tot middelgrote, slanke landvogels; de meeste met een tamelijk smalle snavel en een lange staart; meestal donker boven en lichter 
onder, een aantal zijn geheel donker.

Yellow-billed cuckoo,
Coccyzus americanus,
Geelsnavelkoekoek
30 cm (Kauw 30-34)

Marien, Kustvlakte 

Van boven bronskleurig , van onder wit. Rode 
handpennen. Buitenste staartveren zwart met flinke 
witte punten. Ondersnavel grotendeels geel, oogring 
ook.
Migrant uit het noorden.
IV.595.108
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Pearly-breasted cuckoo,
Coccyzus euleri,
Witbuikkoekoek
28 cm (Dodaars 23 -29 cm)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne

Van boven bronskleurig, bovenborst zilver, rest 
onder wit. Geen rood in vleugel. Buitenste 
staartveren zwart met flinke witte punten. 
Ondersnavel grotendeels geel, oogring wit.
Status onbekend.
IV.596.109

Mangrove cuckoo,
Coccyzus minor,
Mangrovekoekoek
34 cm (Kauw 30-34)

Marien, Kustvlakte

Van boven grijsbruin met een grijze kap. Een brede, 
zwarte oogstreep. Snavel zwart van boven en geel 
van onder. Staart zwart met witte ovale vlekken, 
poten grijs.
Lichte vorm: Onderzijde beige tot wit.
Donkere vorm: Onderzijde donker kaneel.
Waarschijnlijk broedvogel.
IV.596.110

Dark-billed cuckoo,
Coccyzus melacoryphus,
Kleine mangrovekoekoek
27 cm (Dodaars 23-29)

Kustvlakte

Kroon en nek donkergrijs, oorstreek zwart, wangen 
en zijborst zilvergrijs. Rug en vleugels bruin; 
middenstaartveren bronskleurig met eenzwart einde, 
de overige zwart  met een wit einde. Van onder 
voornamelijk beigerood. Snavel geheel zwart.
Migrant uit het zuiden.
IV.597.112

Common squirrel cuckoo 
(Amazonian squirrel 
cuckoo),
Piaya cayana cayana,
Eekhoornkoekoek
46 cm (Kuifeend 40-47)

Noordelijke savanne, Laag-, 
Hooglandbos

Bovenzijde donker roodbruin. wangen, keel en borst 
beige. Buik asgrijs, onderstaart donkerder. Snavel 
geel, rode oogring. Staart zwart, lang, met witte 
vlekken.
Broedvogel.
IV.601.120

Black-bellied cuckoo,
Piaya melanogaster,
Zwartbuikkoekoek
38 cm (Kuifeend 40-47)

Laaglandbos

Bovenzijde verloopt van roestbruin tot kastanje. 
Grijze kap, keel oranjebeige, borst lichtbruin. Buik 
en anaalstreek zwart. Staart roestbruin met een 
subterminale, zwarte band en een brede, witte 
eindband, bovendien met witte vlekken. Oogring 
lichtblauw, een gele vlek voor het oog. Snavel rood, 
poten vrijwel zwart.
Waarschijnlijk broedvogel.
IV.601.121
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Little cuckoo,
Coccycua minuta minuta,
Kleine eekhoornkoekoek
25 cm (Dodaars 23-29)

Kustvlakte

Van boven kastanjebruin. De kleur van keel en borst 
verloopt van roodbruin tot kastanje. Buik 
donkergrijs. Staart met witte eindvlekken. Oog en 
oogring rood. Snavel geel, poten dof blauw. 
Broedvogel.
IV.601.122

Greater ani,
Crotophaga major,
Grote ani
46 cm (Kuifeend 40-47)

Marien, Kustvlakte

Glanzend blauwzwart met bronsgroene veerranden. 
Witte iris.  Snavel zwart, zijdelings samengedrukt 
met een hoge richel aan de basis van de bovensnavel.
Poten zwart.
Broedvogel.
IV.602.123

Smooth-billed ani,
Crotophaga ani,
Kleine ani
35 cm (Kauw 30-34)

Marien, Kustvlakte, Noorde-
lijke savanne, Laaglandbos, 
Zuidelijke savanne

Glanzend zwart. Oogring en oog zwart. Snavel 
bovenrand sterk gekromd, zijdelings samengedrukt 
tot een dunne kiel, gezwollen aan de basis, buigt 
terug naar het voorhoofd. Poten zwart.
Broedvogel.
IV.602.124

Striped cuckoo ,
Tapera naevia,
Gestreepte koekoek
26-29 cm (Dodaars 23-29)

Marien, Kustvlakte

Bovenzijde bruin, beige en zwart gestreept. Kop met 
een zwartachtig en roestbruin gestreepte kuif, witte 
wenkbrauwstreep en een smalle zwarte snor. 
Opvallende zwarte duimvleugel. Onderzijde 
witachtig, met op de zijborst een zwarte streep. 
Oogring geel, snavel bruin van boven, van onder 
geel, poten donkergrijs.
Broedvogel.
IV.605.127

Pavonine cuckoo,
Dromococcyx pavoninus,
Pauwkoekoek
28 cm

Laaglandbos

Van boven zwart, ook de lange, brede staart. Kroon 
en kuif bruin,  lange oogstreep beige. De staartveren 
zijn wit getopt. Wat witte dekveerranden in de 
vleugel. Bovenborst effen roodbruin.
Status onbekend.
IV.605.129 
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Familie: Tytonidae, Barn-owls, Kerkuilen
Uilen met een grote kop en een hartvormige gezicht, lange poten met sterke voeten, meestal met flinke klauwen; verenpak doorgaans bruin
tot beige en roomkleurig tot wit gespikkeld, gevlekt of gebandeerd.

Common barn-owl,
Tyto alba helmayri,
Kerkuil
29-44 cm (Kauw 30-34)

Kustvlakte

Bleek. Boven geelachtig met grijsblauwe sluier. 
Onder wit tot goud, meest met donkere vlekjes. 
Lange poten; hartvormig, wit gezicht, ogen donker. 
Golvende, langzame vlucht met hangende poten.
Broedvogel.
V.71.10

Familie: Strigidae, Typical owls, Uilen
Nachtvogels met een grote kop en een sterke haaksnavel, een rond gezicht; een compact lijf, matig korte staart en sterke voeten met 
scherpe klauwen; verenpak zacht, met schutkleuren.

Tropical screech-owl,
Megascops choliba cruciger,
Cholibaschreeuwuil
20-24 cm (Dodaars 23-29)

Kustvlakte

Gezicht lichtgrijs met zwarte rand. Boven (ook 
kroon) donker gestreept. Schouder met lichte 
vlekken met een donkere rand. Slagpennen en staart 
bruin gebandeerd beige. Van onder wit met dunne 
golflijntjes, zwarte veerschachten en visgraten. 
Tarsus bevederd, voeten grijsbruin. Ogen geel.
Broedvogel.
V.175.47

(Northern) Tawny-bellied 
screech-owl,
Megascops watsonii watsonii,
Donkerbruine schreeuwuil
19-24 cm (Dodaars 23-29)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laag-, Hooglandbos

Gezicht bruin met smalle, zwarte rand. Lange, brede 
oren, van binnen zwart en met een zwarte punt. Van 
boven (ook de kroon) donker grijsbruin met zwart en
beige. Slagpennen en staart bruin, beige gebandeerd. 
Borst donkerbruin met beige vlekjes, rest onderzijde 
bruin met donkere visgraten. Oog oranjebruin, tenen 
grijs.
Waarschijnlijk broedvogel.
V.179.56

Vermiculated screech-owl 
(Roraima screech-owl),
Megascops vermiculatus 
roraimae,
Roodwangschreeuwuil
20-23 cm (Spreeuw 19-22)

Hooglandbos

Bruine morph: Gezicht lichtbruin met donkere 
ringen. Boven grijsbruin met zwarte golfjes. 
Schouder met witte vlekken. Slagpennen bruin-wit 
gebandeerd. Onder wittig met bruin-zwarte golfjes 
en enkele zwarte schachten. Tarsus bevederd, oog 
geel, poten grijs. 
Rode morph: Kop en rug effen helder vosrood.
Waarschijnlijk broedvogel.
V.180.58

Great horned owl 
(Venezuelan great horned 
owl),
Bubo virginianus nacurutu,
Amerikaanse oehoe
♀: 60; ♂: 51 cm (Buizerd 48-56)

Kustvlakte, Zuidelijke savanne

Grote, rechtopstaande oorpluimen. Beigebruin, van 
boven zwart gevlekt en gegolfd, bovendien met 
dwarse rijen lichte vlekken, van onder donker 
gebandeerd. Driehoekige, witte keelvlek. Gezicht 
bruin, witter om de ogen, met zwarte zijrand. Kroon 
en nek donker. Slagpennen en staart grijs-zwart 
gebandeerd. Poten bevederd, oog helder geel, 
donkere klauwen.
Broedvogel.
V.185.69
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Mottled owl (McConnell's 
white-browed wood-owl),
Ciccaba virgata macconnelli,
Bonte bosuil
29-38 cm (Kauw 30-34)

Kustvlakte, Laag-, 
Hooglandbos, Zuidelijke 
savanne

Lichte vorm: Bruin gezicht met een witte X er over. 
Van boven donker met vage witte dwarsstrepen. 
Witte schoudervlekken. Onder wit tot beige, borst 
met donkere visgraten, rest donker gebandeerd. 
Tarsus bevederd, oog bruin, tenen grijs.
Donkere vorm: donker tot zeer donker.
Waarschijnlijk broedvogel.
V.204.109

Black-banded owl,
Ciccaba huhula huhula,
Zwartgestreepte bosuil
34 cm (Kauw 30-34)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laag-, Hooglandbos

Gezicht zwartachtig met wit gevlekte randen. Van 
boven bruinzwart met smalle witte dwarsstreepjes. 
Van onder zwart gebandeerd. Staart zwart met vier 
smalle witte banden en een breed wit einde. Poten 
bevederd en gebandeerd. Iris bruin; snavel en tenen 
oranjegeel.
Waarschijnlijk broedvogel.
V.205.111

(Southern) Crested owl,
Lophostrix cristata cristata,
Kuifuil
36-43 cm (Kauw 30-34)

Laaglandbos

Lichte morph: Gezicht bruin met een witte 
wenkbrauw die doorloopt in de voornamelijk witte 
oorpluimen. Van boven donker beige, 
vleugeldekveren wit gevlekt. Van onder wit, borst 
wat donkerder. Tarsus bevederd, iris bruin, snavel en 
tenen geel.
Donkere vorm: Boven donker- en onder lichtbruin. 
Gezicht donker roodbruin met een zwarte rand.
Waarschijnlijk broedvogel.
V.206.114

Spectacled owl,
Pulsatrix perspicillata 
perspicillata,
Briluil
43-52 cm (Kuifeend 40-47)

Laaglandbos 

Gezicht zeer donkerbruin met een wit kruis erover. 
Witte keel. Van boven donkerbruin, kop en hals bijna
zwart. Slagpennen en staart grijs-bruin gebandeerd. 
Van onder lichtbruin met een brede choladebruine 
borstband. Poten bevederd, oog geel, snavel wit.
Broedvogel.
V.206.115

Amazonian pygmy-owl,
Glaucidium hardyi,
Hardy's dwerguil
14 cm (Huismus 14-16)

Laaglandbos

Lichte vorm: Lange vleugels, effen donkere mantel, 
kroon en achterhoofd bruingrijs met veel witte 
vlekjes. Op het achterhoofd twee nep-ogen met een 
witte rand. Kaneelkleurige vlekken op de vleugel. 
Vijf witte banden in de bovenstaart, van onder met 
beige banden. Borstzijden en strepen op de 
onderzijde kaneel. 
Donkere vorm: Geen witte staartbanden.
Waarschijnlijk broedvogel.
V.216.134
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Ferruginous pygmy-owl,
Glaucidium brasilianum 
phalaenoides,
Braziliaanse dwerguil
15-19 cm (Kwartel 16-18)

Zuidelijke savanne

Gezicht bruin met witte vlek en witte wenkbrauwen. 
Van boven grijsbruin tot roodbruin, kroon en 
achterhoofd wit gespikkeld. Valse ogen op het 
achterhoofd met een witte rand. Lange, smalle staart 
met 5-8 witte bandjes. Ogen citroengeel, snavel en 
voeten geel, tarsus bevederd. Veel variatie in kleur.
Waarschijnlijk broedvogel.
V.217.136

(Lesser) Burrowing owl,
Athene cunicularia minor,
Holenuil
19-25 cm (spreeuw 19-22)

Kustvlakte, beide savannes

Lange, wit bevederde poten. Grote gele ogen. Van 
boven bruin, kruin wit gestreept, vleugels wit 
gestippeld. Van onder beige met onregelmatige 
bruine vlekken en dwarsstrepen. Voornamelijk 
overdag aktief. Graaft een hol.
Status onbekend.
V.227.155

Striped owl,
Asio clamator clamator,
Gestreepte ransuil
30-38 cm (Kauw 30-34)

Kustvlakte

Gezicht vrijwel geheel wit met zwarte randen en 
lange zwarte oren. Boven grijsbeige met fijne zwarte
golfjes en zware zwarte strepen. Slagpennen en 
staart met zeer donkere banden. Onder beige met 
zwarte veerschachten. Ogen donker, snavel grijs.
Broedvogel.
V.239.182

Stygian owl,
Asio stygius robustus,
Grote ransuil
38-46 cm (Kuifeend 40-47)

Laaglandbos

Rug zwartbruin met wat beige vlekken op de kroon 
en in de nek. Oortjes. Bovenstaartdekveren beige 
dwarsgestreept. Binnenste slagpennen beige gevlekt. 
Van onder beige gevlekt en donkerbruin gewolkt. 
Middelste staartveren zwartachtig met 3 of 4 smalle 
beige dwarsstrepen, de buitenste met 4 of 5 veel 
bredere.
Status onbekend.
V.240.183

Short-eared owl,
Asio flammeus pallidicaudus,
Velduil
37-38 cm (Kuifeend 40-47)

Kustvlakte

Donker bruin gestreept bruin, zowel boven als onder,
Vleugels en staart donker dwarsgestreept, 
schouderveren met wit. In vlucht zowel boven als 
onder een zwarte vlek in de vleugelbocht en een 
grote bleekbeige vlek aan de basis van de slagpennen
aan de bovenkant. Bruin gezicht met een zwarte 
rand, zwart om het oog, kin en veren aan de 
snavelbasis wit.
Dwaalgast.
V.241.187

Familie: Steatornithidae, Oilbird, Vetvogel
Grote vruchtenetende nachtvogels met een haaksnavel, grote snavelopening, lange vleugels en staart en korte poten.

Oilbird,
Steatornis caripensis,
Vetvogel
40-49 cm (Kuifeend 40-47)

Laaglandbos

Van boven roodbruin met wat zwarte dwarsstreepjes,
van onder bruinrose. Kroon met kleine witte stipjes. 
Op vleugeldekveren ronde witte stippen met een 
zwarte rand. Buitenste handpennen met witte 
vlekken. Staart lang, stijf, met smalle zwarte 
dwarsstrepen, de buitenste veren met witte vlekken.
Status onbekend.
V.251. 2
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Familie: Nyctibiidae, Potoos, Reuzennachtzwaluwen
Middelgrote nachtvogels met een grote kop, een klein lijf, lange vleugels en staart en erg korte poten.

Great potoo,
Nyctibius grandis grandis,
Vale reuzennachtzwaluw
45-55 cm (Buizerd 48-56)

Kustvlakte

Grote kop, variabele boomschors- en 
korstmostekening waardoor hij op een boomstomp 
lijkt. Iris bruin .
Broedvogel.
V.299.1

Long-tailed potoo,
Nyctibius aethereus 
longicaudatus,
Wigstaartreuzennachtzwaluw
46-58 cm (Buizerd 48-56)

Laag-,Hooglandbos

Lange, sterk wigvormige staart; roodbruin, vaak met 
een opvallende bleke schoudervlek. Zwart 
gemarmerd, op de borst en hier en daar op de vleugel
zwart gevlekt.
Waarschijnlijk broedvogel.
V.299.2

Common potoo (Grey potoo),
Nyctibius griseus griseus,
Grijze reuzennachtzwaluw
33-38 cm (Kuifeend 40-47)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laaglandbos

Variabele kleuren van roodachtig bruin tot grijsbruin,
zo getekend dat hij op boomschors lijkt. Iris geel.
Broedvogel.
V.300.4

White-winged potoo,
Nyctibius leucopterus,
Witvleugelreuzennachtzwaluw
24-29 cm (Dodaars 23-29)

Laag-, Hooglandbos

Kroon zwaar zwart gevlekt. Brede,witte band op de 
vleugel. Relatief korte staart, donkerbruin, bleker aan
de onderzijde.
Waarschijnlijk broedvogel.
V.300.6
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Familie: Caprimulgidae; Nightjars; Nachtzwaluwen
Kleine tot grote nachtvogels, onregelmatig gekleurd, met een grote bek, lange vleugels en staart en korte poten.

Semi-collared nighthawk,
Lurocalis semitorquatus 
semitorquatus,
Kortstaartnachtzwaluw
19-29 cm (Dodaars 23-29)

Noordelijke savanne, Laag-, 
Hooglandbos

Van boven donkerbruin, roodbruin en beige gevlekt. 
Vleugels in zit langer dan staart. Witte keelvlek. Van 
onder donkerbruin, witachtig en beige gevlekt. Geen 
wit in staart of vleugels. Oog bruin, snavel zwart.
Waarschijnlijk broedvogel.
V.333.1

Least nighthawk,
Chordeiles pusillus 
septentrionalis,
Kleinste nachtzwaluw
15-19 cm (Kwartel 16-18)

Zuidelijke savanne

Van boven bruinachtig; grijswit, beige en lichtbruin 
gevlekt. Kleine, witte vlek laag op de keel. Van 
onder bruinbeige, gevlekt en gebandeerd, buik wit-
bruin gebandeerd. Oog bruin, snavel zwart.
♂: Witte driehoek op de buitenste handpennen, witte 
vleugelachterrand en witte einden aan de buitenste 
staartveren.
♀: Alleen een, kleinere, witte vleugelvlek.
Status onbekend.
V.333.3

Lesser nighthawk,
Chordeiles acutipennis 
acutipennis,
Texasnachtzwaluw
19-23 cm (Spreeuw 19-23)

Noordelijke savanne

Van boven donkerbruin met grijsbruine spikkels en 
duidelijke zwartbruine vlekken. Witte vlekjes op de 
vleugels. Bruin gerande, zwarte schouderveren. 
Onder bruinachtig; grijswit, kaneel, lichtbruin en 
beige gevlekt en gespikkeld. Buik beige, bruin 
gebandeerd. Oog bruin, snavel zwart.
♂: Witte keelvlek. Witte band over buitenste 
handpennen en smalle subterminale, witte band over 
de buitenste staartpennen.
♀: Beige keelvlek. Vleugelband beige, geen wit in 
staart.
V.334.6

(Northern) Nacunda 
nighthawk,
Chordeiles nacunda coryi,
Nacundanachtzwaluw
28-32 cm (Dodaars 23-29)

Kustvlakte, Laaglandbos, 
Zuidelijke savanne

Van boven bruin, grijswit en grijsbruin gespikkeld en
zwaar zwart gevlekt. Grote witte keelvlek. Onder 
bruin, beige gevlekt, overgaand in witte buik. Oog en
snavel bruin.
♂: Met een witte band over vrijwel alle zwarte 
handpennen en brede witte einden aan bijna alle 
buitenste staartveren.
♀: Witte buik bruin dwarsgestreept. Geen wit in 
staart.
Status onbekend.
V.336.10

Rufous nightjar,
Antrostomus rufus rufus,
Rosse nachtzwaluw
25-30 cm (Dodaars 23-29)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laaglandbos

Van boven lichtbruin; breed zwart gestreept; vleugel 
roodbruin, beige gespikkeld en flink zwart gevlekt. 
Smalle witte keelband. Onder lichtbruin, bruin 
gebandeerd, met vlekken en spikkels in 
verschillende bruintinten en wit. Geen wit in vleugel.
♂: Zwart gebandeerde staart en grote witte vlek op 
buitenste staartveren. Waarschijnlijk broedvogel.
V.347.27
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Pauraque,
Nyctidromus albicollis 
albicollis,
Pauraque
22-28 cm (Dodaars 23-29)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laaglandbos, 
Zuidelijke savanne

In zit reiken de vleugels tot halverwege de staart. 
Grijsbruin met roodachtig zweem. Van boven met 
bruine vlekken en grijswitte spikkels. Kruin 
zwartbruin gestreept. Kleine dekveren kastanje, rest 
beigegeel. Schouderveren bruin gerand zwart. Beige 
oogring en mondstreep, bruine wangen, witte 
keelvlek. Van ond er bruine spikkels en golfjes en 
een beige band over buik en flank.
♂: Brede, witte band over zwarte handpennen, 
buitenste staartpen donker, volgende wit.
♀: Meer beige; een smallere vleugelband en kleine, 
witte vlekjes aan staarteinde. Broedvogel.
V.343.18

White-tailed nightjar,
Hydropsalis cayennensis 
cayennensis,
Witstaartnachtzwaluw
20-23 cm (Spreeuw 19-22)

Noordelijke savanne

Van boven grijsbruin, zwartbruin gestreept. Brede, 
lichtbruine nekring. Vleugels zwaar wit en beige 
gevlekt. Broedvogel.
♂: Dunne, witte lijn over voorvleugel; grote, witte 
keelvlek; beige borst flink wit gevlekt, witte buik, 
witte keep in buitenste handpennen, vrijwel geheel 
witte staart.
♀: Onder donkerder, beige keel, geen wit.
V.353.38

Spot-tailed nightjar,
Hydropsalis maculicaudus,
Vlekstaartnachtzwaluw
19-22 cm (Spreeuw 19-22)

Marien, Kustvlakte, 
Noordelijke savanne

Van boven bruin, gebandeerd; kruin donker, beige 
gevlekt. Beigebruine nekring. Vleugel flink lichter 
gevlekt. Brede, geelbeige schouderstreep. Brede, 
beige wenkbrauw, dunne mondstreep en driehoekige,
zwarte baardstreep. Kleine, beige keelvlek. Borst 
bruin met lichtere vlekken. Roodbruine band tussen 
borst en buik, rest onderkant beige. Geen wit in de 
vleugel.
♂: Witte einden aan buitenste staartveren.
Broedvogel.
V.354.40

Blackish nightjar,
Nyctipolis nigrescens,
Roetnachtzwaluw
20-22 cm (Spreeuw 19-22)

Noordelijke savanne, Laag-, 
Hooglandbos

Van boven zwartig met lichtere vlekken. 
Schouderveren zwart met beige randen. Kleine witte 
vlek aan weerskanten van de keel. Van onder 
donkerder, met lichte vlekken en dwarsstrepen, buik 
beige gebandeerd.
♂: Kleine witte uiteinden aan buitenste staartveren.
Broedvogel.
V.355.44

Ladder-tailed nightjar,
Hydropsalis climacocerca 
schomburgki,
Trapstaartnachtzwaluw
24-26 cm (Dodaars 23-29)

Laaglandbos

Van boven bruin, zwartbruin gestreept. Bruine 
nekring. Vleugel beige gevlekt. Schouderveren 
zwart, beige gerand. Witte mondstreep. Staart lang 
met wimpelveren.
♂: Witte keelvlek, witte vlek op de buitenste 
handpennen en veel wit in staart.
♀: Beige keelvlek en veel smaller wit in de vleugel. 
Geen wit in staart.
Waarschijnlijk broedvogel.
V.382.84
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Short-tailed swift,
Chaetura brachyura 
brachyura,
Kortstaartgierzwaluw
10 cm (Goudhaan 9-10)

Marien, Kustvlakte, 
Laaglandbos, Zuidelijke 
savanne

Klein, met een uitstekende kop en een opvallend 
korte staart (waardoor de vleugels buitengewoon 
lang lijken). Staartstekels steken 5 mm uit. Vleugel 
ingesnoerd bij het lichaam, uitbollend in het midden 
en naar buiten gehoekt. Glanzend purperzwart, vanaf
romp naar achter bleek geelbruin.
Broedvogel.
V.445.64

Southern swift,
Chaetura meridionalis,
Sicks gierzwaluw
13,5 cm (Huismus 14-6)

Kustvlakte, Zuidelijke savanne

Korte staart. Zwartbruin met een blekere stuit en 
keel. Meestal met zijn tweeën of in kleine groepen in
"formatie" vliegend.
Migrant uit het zuiden.
V.445.445.65

White-tipped swift,
Aeronautes montivagus tatei,
Kleine Andesgierzwaluw
13 cm Huismus 14-16) 

Hooglandbos

Glanzend bruinzwart. Staart zwak gevorkt, zonder 
stekels, met een wit einde. Keel, borst en streep in 
het midden van het abdomen vuilwit. Pluimpje 
zijdeachtige, witte veren op de flanken.
Status onbekend.
V.447.67

Fork-tailed palm-swift,
Tachornis squamata 
squamata,
Braziliaanse palmgierzwaluw
13cm (Huismus 14-16)

Noordelijke en Zuidelijke 
savanne

Klein met een lange, diep gevorkte staart (meest tot 
een naald samengevouwen) en lange, smalle 
vleugels. Bruinzwart van boven. Grote witte 
keelvlek, gescheiden van witte middenbuik door een 
smalle, bruine borstband. Rest onderzijde bruin. 
Bruine vlekken op keel en buik.
Broedvogel.
V.448.71

Lesser swallow-tailed swift,
Panyptila cayennensis 
cayennensis,
Cayennegierzwaluw
13 cm (Huismus 14-16)

Kustvlakte, Laag-, 
Hooglandbos

Zwart met witte kraag, flanken, gezicht en keel. Zeer
smalle, puntige vleugels. Lange, diep gevorkte staart.
Broedvogel.
V.448.73
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Common swift,
Apus apus apus,
Gierzwaluw
16-17 cm (Kwartel 16-18)

Kustvlakte

Roetzwart, kin en keel wittig, slecht te zien. Lange, 
sikkelvormige vleugels met een blauwige glans. 
Staart kort en gevorkt, kleine snavel.
Dwaalgast.
V.452.79 

Familie: Trochilidae; Hummingbirds; Kolibries
Kleine tot zeer kleine, snel vliegende vogeltjes met intens iriserende veren; vele met een frappant gekleurde keelvlek of kuif; de dunne 
snavel is buitengewoon variabel, van kort tot ongelooflijk lang, van recht tot flink gebogen; kleine voetjes.

Rufous-breasted hermit,
Glaucis hirsutus hirsutus,
Roodborstheremietkolibrie
10-12 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte, Laag-, 
Hooglandbos

Van boven donkergroen, onder roodbruin. Iets 
neergebogen snavel. Buitenste staartveren bruin met 
een subterminale zwarte band en een witte punt. 
Vleugels donker.
♀: Wat bleker.
Broedvogel.
V.538.5

Pale-tailed barbthroat,
Threnetes leucurus leucurus,
Zwartkeelbaardkolibrie
10-11 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte, Laag-, 
Hooglandbos

Van boven groen met grijszwarte vlekken. Snavel 
zwak gebogen. Witte, naar beige verlopende snor. 
Zwarte wang. Zwarte keel, daaronder oranje 
keelband. Iriserende, groene borst, grijze buik. Witte 
buitenste staartveren.
Broedvogel.
V.539.8

Long-tailed hermit,
Phaethornis superciliosus 
superciliosus,
Langstaartheremietkolibrie
14 cm (Huismus 14-16)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laag-, Hooglandbos

Kap en rug bruinig. Lichtbeige wenkbrauw- en 
keelstreep. Masker en snor zwart. Onderzijde beige, 
verlopend naar wit. Staart groenzwart met een witte 
rand, de centrale veren verlengd met wit aan het 
eind. Snavel iets gebogen.
Waarschijnlijk broedvogel.
V.541.14

Great-billed hermit,
Phaethornis malaris malaris,
Langsnavelheremietkolibrie
13-17 cm (Huismus 14-16)

Hooglandbos

Kap en rug bronsgroen. Lange, iets gebogen snavel. 
Beige wenkbrauw- en snorstreep. Zwart masker, 
donkere keel en beige buik. Zwarte vleugels. Staart 
groen, daarna zwart, met beige einden, de middelste 
langere veren wit met twee oker strepen.
Waarschijnlijk broedvogel.
V.543.15
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Straight-billed hermit,
Phaethornis bourcieri 
bourcieri,
Priemsnavelheremietkolibrie
12-13 cm (Huismus 14-16)

Hooglandbos

Van boven olijfgroen, van onder bruiner of grijzer. 
Rechte snavel. Beige wenkbrauw, lichtere snor, 
donkere baardstreep, zwart masker. Witte keel, 
donkere vleugels. Staart groenzwart met beige 
randen; centrale staartveren verlengd en wit.
Waarschijnlijk broedvogel.
V.544.19

Sooty-capped hermit,
Phaetornis augusti 
incanescens,
Bruinkapheremietkolibrie
14-15 cm (huismus 14-16)

Hooglandbos

Kroon donker, rug bronsgroen, bovenstaartdekveren 
oranjerood. Streep boven oog, snor en keelstreep wit,
onderzijde vuilgrijs, onderstaart beige. Middenstaart-
veren erg lang, kopergroen, eind wit; die ernaast 
groen,zwart, eind half wit, half zwart; de rest 
voornamelijk zwart, met brede witte randen en en 
een wit einde. Ondersnavel rood.
Status onbekend.
V.545.23

Little hermit,
Phaetornis longuemareus,
Kleine heremietkolibrie
9 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne

Van boven olijfgroen, van onder okeroranje, witte 
anaalstreek. Centrale staartveren zijn verlengd en 
wit. Donkere keel.
♀: Lichtere keel; brede, beige randen aan de 
staartveren en bruine anaalstreek.
Broedvogel.
V.545.27

Reddish hermit,
Phaetornis ruber ruber,
Rode heremietkolibrie
8-9 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte, Laaglandbos

Donkergroene rug, groene staart, daartussen bruin. 
De staartveren met kleine witte of roodachtige 
uiteinden. Wenkbrauw- en snorstreep wit. Onder 
kaneelrood.
♂: Zwarte veren op of zelfs een zwarte band over de 
borst.
♀: Bleker.
Broedvogel.
V.546.30

Grey-breasted sabrewing,
Campylopterus largipennis 
largipennis,
Grijsborstsabelvleugel
13-15 cm (Huismus 14-16)

Laag-, Hooglandbos

Rechte snavel. Van boven glanzend donkergroen. 
Achter het oog een wit vlekje. Van onder effen grijs. 
Vleugel donker. De afgeronde staart is groen in het 
midden en heeft aan de buitenzijden een 
blauwzwarte voorste helft en een witte achterste 
helft.
Waarschijnlijk broedvogel.
V.550.40
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Swallow-tailed 
hummingbird,
Eupetomena macroura 
macroura,
Zwaluwstaartkolibrie
15-17 cm (Huismus 14-16)

Zuidelijke savanne

Iets gebogen zwarte snavel. Diep violette bivakmuts.
Glanzend blauwgroen of bronsgroen. Staart diep 
gevorkt, blauw. Vleugels zwartig.
♀: Saaier.
Broedvogel.
V.554.50

White-necked jacobin,
Florisuga mellivora mellivora,
Witnekkolibrie
11-12 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laag-, Hooglandbos

♂: Blauwe bivakmuts; brede, witte halvemaan in de 
nek. Rest bovenzijde heldergroen. Buik wit. Staart 
grotendeels wit met smalle zwarte randen en zwarte 
punten.
♀: Zeer variabel. Meestal: bovenzijde groen; 
blauwgroene, zwaar wittig geschubde borst; buik 
wit; staarteinde blauw, buitenste pen met een wit 
einde.
Waarschijnlijk broedvogel.
V.554.51

Brown violet-ear,
Colibri delphinae,
Bruine violetoorkolibrie
11-12 cm (Goudhaan 9-10)

Hooglandbos

Voornamelijk grijsbruin, groen glanzend op de rug. 
Een violette vlek van onder het oog tot over de 
oorstreek. Teugel en brede snor bijna wit. Stuit 
donker, met breed kaneelkleurig gerande veren. 
Staart bronsgroen met een groenzwarte subterminale 
band en een smalle, okergrijze eindband. Keel in het 
midden groen, verlopend naar blauw aan de rand. 
Buik grijsbruin.
Waarschijnlijk broedvogel.
V.557.53

Green-throated mango,
Anthracothorax viridigula,
Groenkeelmango
11-13 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte

♂: Iets gebogen snavel. Van boven glanzend 
bronsgroen. Middenborst en buik fluweelzwart. 
Opzij bronsgroen, dijen en flanken wit. Middenstaart
donkerbruin tot groen, de rest glimmend purper, de 
buitenste veren met een donkerblauw einde.
♀: Van onder voornamelijk wit met fluweelzwarte 
strepen van de kin tot en met de buik. Staart met een 
wit einde.
Broedvogel.
V.558.57 

Black-throated mango,
Anthracothorax nigricollis 
nigricollis,
Zwartkeelmango
11-12 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte

♂: Snavel iets gebogen. Van boven bronsgroen. 
Middenborst en onderlijf fluweelzwart omgeven 
door iriserend blauwgroen. Staart overwegend 
kastanje, purper glanzend, de veren zijn 
donkerblauw gerand.
♀: Zwarte streep van de kin tot de onderbuik met 
een witte rand. Staart met brede, subterminale, 
zwarte band en een wit einde.
Broedvogel.
V.559.59
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Fiery-tailed awlbill,
Avocettula recurvirostris,
Vuurstaartkluutkolibrie
8-10 cm (Goudhaan 9-10)

Laaglandbos

De snavelpunt wijst omhoog. Van boven, keel en 
borst glanzend smaragdgroen. Staart bovenkant 
purperviolet, buitenste staartveren van onder 
koperkleurig. Abdomen bronsgroen met een zwarte 
middenstreep.
Vrouw: Van boven als het mannetje; van  onder wit 
met een zwarte middenstreep over keel en borst; 
zijkanten kopergroen. Buitenste staartveren 
staalblauw met witte einden.
Waarschijnlijk broedvogel.
V.560.64

Crimson topaz,
Topaza pella pella,
Topaaskolibrie
♂: 21-23; ♀: 13-14 cm (Spreeuw 
19-22)

Noordelijke savanne, 
Hooglandbos

Groot. ♂: Snavel recht. Kap fluweelzwart, rug 
glanzend felrood tot purper. Gouden stuit. Keel 
heldergroen met gouden weerschijn en een zwarte 
rand. Onderzijde helderrood, anaalstreek brons. 
Vleugels bruin. Middenstaart bronsgoudgroen, 
buitenkant kastanje. Twee staartveren zijn verlengd 
en kruisen elkaar.
♀: Kop en bovenzijde donkergroen. Keel groen met 
rode vlekken. Van onder groen met goudgroene 
vlekken. Anaalstreek glanzend groen. Middenstaart 
bruin, daarnaast violet en buitenzijde kastanje.
Broedvogel.
V.563.65

Ruby-topaz hummingbird,
Chrysolampis mosquitus,
Muskietkolibrie
8-9 cm (Goudhaan 9-10)

Noordelijke savanne

Korte, rechte snavel.
♂: Kap glanzend rood, rug donkerbruin met olijf 
weerschijn. Keel en borst glimmend topaasoranje. 
Staart kastanje met een zwarte punt.
♀: Kopergroene rug, van onder licht grijswit. 
Middenstaart olijfgroen, rest kastanjerood met een 
purperzwarte subterminale band en een wit einde.
Waarschijnlijk broedvogel.
V.564.68

Tufted coquette,
Lophornis ornatus,
Gekuifde koketkolibrie
7 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte, Laag-, 
Hooglandbos

♂: Korte, rechte, rode snavel. Voorhoofd iriserend 
groen; lange, roodbruine kuif. Bovenzijde glanzend 
lichtgroen. Witte band over onderrug. Stuit purper. 
De lange waaierveren op de wangen zijn roodbruin 
met aan het eind groene, iriserende vlekken. Keel 
glimmend smaragdgroen, rest onderzijde lichtgroen. 
Staart recht, het midden bronsgroen, rest roodbruin 
met een bronsgroen einde en bronsgroene 
veerranden.
♀: Zwarte snavel. Geen kuif en waaiers. Rugband 
beige. Van onder roodbruin met groene flanken.
Waarschijnlijk broedvogel.
V.567.73
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White-chinned sapphire 
(Green-vented sapphire),
Hylocharis cyanus 
viridiventris,
Witkinsaffierkolibrie
8-9 cm (Goudhaan 9-10)

Laag-, Hooglandbos

♂: Snavel recht en koraalrood. Kop en borst 
schitterend blauwviolet, een mini wit vlekje op de 
kin. Van boven goudgroen. Vleugels zwart. Buik 
smaragdgroen aan de zijden, in het midden grijs. 
Anaalstreek en staart staalblauw.
♀: Van boven licht goudgroen, romp koperbruin. 
Keel wittig, borst goudgroen, buik grijs. Anaalstreek 
donkergroen. Buitenste staartveren met grijs einde.
Waarschijnlijk broedvogel.
V.589.125

White-tailed goldenthroat,
Polytmus guainumbi 
guainumbi,
Witstaartgoudkeelkolibrie
10 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte, Zuidelijke savanne

♂: Snavel lang, gebogen, voornamelijk rood. Van 
boven glanzend goud tot bronsgroen. Grijze vlekken 
over oog, met daar boven- en onderlangs witte 
strepen. Van onder iriserend goudgroen. Staart rond, 
groen, met een wit einde, buitenveren met witte 
randen.
♀: Strepen in het gezicht beige, evenals de 
onderzijde. Keel en borst met groene vlekken. 
Snavel donker.
Broedvogel.
V.591.130

Green-tailed goldenthroat,
Polytmus theresiae theresiae,
Groenstaartgoudkeelkolibrie
9-10 cm (Goudhaan 9-10)

Noordelijke savanne, 
Laaglandbos

♂: Lange, donkere, iets gebogen snavel. Glimmend 
groen. Klein, wit vlekje achter het oog. Staart 
afgerond, groen.
♀: Keel en borst wit met veel groene vlekken.
Broedvogel.
V.591.132

Plain-bellied emerald,
Amazilia leucogaster 
leucogaster,
Gmelins amazilia
9-10 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte

Snavel recht en zwart. Boven glanzend goudgroen. 
Onder wit. Staart iets gevorkt. Buitenste 
staartpennen blauwzwart.
Broedvogel.
V.597.146

White-chested emerald
Amazilia brevirostris 
brevirostris,
Witborstamazilia
9-10 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte, Laaglandbos

Snavel kort, recht en zwart. Kroon en wang iriserend
turkoois. Rug glimmend bronsgroen. Stuit meer 
koper. De onderzijde is in het midden wit, omringd 
door bronsgroen. Staart van onder zwart, van boven 
met een subterminale zwarte band.
Status onbekend.
V.598.149
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Glittering-throated emerald,
Amazilia fimbriata fimbriata,
Franjeamazilia
8-12 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte

Snavel recht, voornamelijk zwart. Van boven 
goud/bronsgroen, keel en borst glanzend goudgroen. 
Midden onder wit. Staart donkerbronsgroen.
Broedvogel.
V.601.155

Green-bellied hummingbird,
Amazilia viridigaster 
viridigaster,
Groenbuikamazilia
8-9 cm (Goudhaan 9-10)

Zuidelijke savanne

Kop en rug goudgroen, stuit koper. Staartdekveren 
olijfgroen tot beige of bruinig, bovenstaartdekveren 
soms purper. Van onder donkerder glanzend groen. 
Staart iets gevorkt, diepblauw. Snavel recht, 
ondersnavel vleeskleurig, punt zwart. 
Vrouw met wit aan keelveren, staartveren brons of 
bruin gerand.
Waarschijnlijk broedvogel.
V.604.166

Copper-tailed hummingbird,
Amazilia cupreicauda 
cupreicauda,
Koperstaartamazilia
9-10 cm (Goudhaan 9-10 cm)

Zuidelijke savanne

Kroon glanzend goudgroen, van boven brons of 
koperkleurig, romp soms met purperen weerschijn. 
Van onder glanzend goudgroen. Staartdekveren, 
staartbasis en staartmidden vosrood tot kastanjerood.
Staartveren breed brons of purper gerand. Snavel 
recht, ondersnavel vleeskleurig, punt zwart.
Vrouw wit aan keelveren, rug en staart met minder 
contrast.
Waarschijnlijk broedvogel
V.604.167

Velvet-browed brilliant,
Helodoxa xanthogonys 
xanthogonys,
Tepuibriljantkolibrie
10-11 cm (Goudhaan 9-10)

Hooglandbos

Voorhoofd en middenkroon goudgroen, wenkbrauw 
fluweelzwart. Rest kop, nek en rug donker 
goudgroen, keel turkoois met violette vlek. Buik 
donker goudgroen, bovenstaartdekveren en 
middenstaartveren bronsgroen , de rest zwart, 
onderstaart groen met grijze en roestrode randen. 
Staart iets gevorkt. Snavel zwart, basis ondersnavel 
oranje.
Vrouw: lichter groen dan de man, geen zwarte 
wenkbrauw, korte witte snorstreep, onder wit met 
groene vlekken, onderbuik wit.. Geen violette 
keelvlek. Ondersnavel oranje.
Status onbekend.
V.615.189

Black-eared fairy,
Heliothryx auritus auritus,
Zwartoorfeeënkolibrie
10-14 cm (Goudhaan 9-10)

Laag-, Hooglandbos

Snavel recht, zwart, scherp gepunt.
♂: Van boven glimmend groen. Een driehoek onder 
het oog naar oorstreek zwart tot glanzend purper. 
Van onder wit. Staart afgerond, buitenpennen wit, 
die in het midden donkerblauw.
♀: Zij heeft een zwarte streep onder het oog, zonder 
purperglans. Op keel en borst grijze vlekjes.
Waarschijnlijk broedvogel.
V.663.286
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Horned sungem,
Heliactin bilophus,
Zonnestraalkolibrie
9,5-11 cm (Goudhaan 9-10)

Zuidelijke savanne

Snavel kort en recht.
Man:Glanzend blauwe kroon met korte pieken opzij 
die rood, blauw en goud schitteren. Van boven 
bronsgroen. Wangen, keel en borst zwart, hals en 
onderzijde wit. Staart lang en smal, midden wit.
Vrouw: Geen pieken aan of blauw op de kop. Keel 
grijzig, hals en onder wit, rest groenig. Staart wat 
korter als bij man. 
Waarschijnlijk broedvogel.
V.663.287

Long-billed starthroat,
Heliomaster longirostris 
longirostris
Langsnavelsterkeelkolibrie
11-12 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte, Noordelijke en 
Zuidelijke savanne

Snavel lang, recht en zwart. Kroon glanzend blauw, 
de rest van de bovenzijde is donker bronsgroen. Een 
witte band midden over de rug. Staart recht, kort, 
zwart, wit einde aan buitenste pennen. Kleine, witte 
vlek achter het oog. Brede, witte snor. Kin zwart. 
Keelvlek donker metaalpurper. Borst groen. Midden 
onder wit. Pluimen aan weerszijden van de stuit wit. 
Anaalstreek grijs. Waarschijnlijk broedvogel.
♀: Kroon groen, keelvlek donkergroen.
V.664.290

Amethyst woodstar,
Calliphlox amethystina,
Amethistboself
6-7 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laag-, Hooglandbos  

Snavel recht en zwart.
♂: Boven donker groen. Witte vlek achter het oog. 
Witte vlek opzij van stuit. Halsvlek iriserend 
amethist. Witte band over borst, daaronder groenig 
met bruine flanken. Staart gevorkt, purperzwart met 
een groene tip. Eclips: Bleke keel met een paar 
iriserende vlekjes.
♀: Onder wit, wat groene vlekken op de keel; 
flanken en anaalstreek roodbruin. Staart kort, meest 
dofgroen, zwarte subterminale band, wit of beige 
einde. Waarschijnlijk broedvogel.
V.668.301

Familie: Trogonidae, Trogons, Trogons
Compacte boombewoners met een korte hals; een lange, getrapte staart; korte vleugels en een brede haaksnavel, erg korte poten, fel 
gekleurd.

Green-backed trogon,
Trogon viridis,
Groenrugtrogon
25-28 cm (Dodaars 23-29)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laag-, Hooglandbos

♂: Blauwe snavel, blauwe oogring, kop en borst 
blauwzwart, buik geel. Van boven groen, 
vleugelvenster fijn zwart-wit (grijs lijkend) gegolfd. 
Handpennen met een witte buitenvlag. Staart van 
boven violet met een wit eind, van onder geheel wit.
♀: Borst grijszwart, onderstaart met meerdere, 
zwarte banden. Broedvogel.
VI.112.16

Violaceus trogon (Guianan 
trogon),
Trogon violaceus violaceus,
Guyana trogon
23-25 cm (Dodaars 23-29)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laag-, Hooglandbos

♂: Snavel blauw, oogring geel; kop, en borst tot 
halverwege, violetblauw; masker en keel zwart, witte
borstband, rest onderzijde geel. Van boven groen, 
vleugelvenster zwart-wit gegolfd (lijkt grijs), 
slagpennen donker, handpennen witte buitenvlag. 
Staart van boven blauwviolet met een zwart einde, 
van onder fijn zwart/ wit gebandeerd met drie 
bredere witte banden. ♀: Kop en borst grijszwart. 
Waarschijnlijk broedvogel.                      VI.114.20
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(Southern) Collared trogon,
Trogon collaris collaris,
Gekraagde trogon
25-29 cm (Dodaars 23-29)

Laaglandbos 

♂: Gele snavel, oranje-rode oogring, gezicht en keel 
zwartachtig; kroon, nek, bovendelen en borst groen 
tot blauwgroen; witte borstband, daaronder verder 
rood. Vleugelvenster zwart-wit dwarsgestreept, 
buitenvlaggen van handpennen wit. Staart boven 
blauwgroen met zwart einde, onder zwart met 
smalle, witte dwarsstrepen.
♀: Donkere bovensnavel; witte, gebroken oogring; 
bruine kroon, bovendelen en borst; roodbruine 
bovenstaart; onderstaart wit, donker gevlekt, met 
smalle zwarte banden.
Broedvogel.
VI.117.23

Black-throated trogon,
Trogon rufus rufus,
Zwartkeeltrogon
23-25 cm (Dodaars 23-29)

Laag-, Hooglandbos

♂: Snavel groengeel, oogring lichtblauw, gezicht en 
keel zwart. Kroon, borst en bovendelen 
metaalolijfgroen. Verder van onder geel. Bovenstaart
olijfkleurig, zwart einde, onderstaart zwart-wit 
gebandeerd met drie bredere, witte banden.
♀ zwart culmen, gebroken witte oogring, 
koffiebruine kop, borst en bovendelen, flanken met 
bruin waas, bovenstaart bruinrood met zwarte tip.
Waarschijnlijk broedvogel.
VI.118.25

Black-tailed trogon,
Trogon melanurus melanurus,
Zwartstaarttrogon
28-30 cm (Dodaars 23-29)

Laag-, Hooglandbos

♂: Gele snavel, oranje-rode oogring, zwartachtig 
gezicht en keel; kroon, nek en borst groen, daaronder
rood. Vleugelvenster zwart-wit gegolfd. Bovenstaart 
diepblauw, van onder leikleurig.
♀: Snavel met zwart culmen. Kroon, nek en 
bovendelen donkergroen. Borst lichtgroen, buik 
rood, onderstaart zwart.
Waarschijnlijk broedvogel.
VI.122.29

Familie: Alcedinidae, Kingfishers, IJsvogels
Kleine tot middelgrote, compacte vogels met een lange, rechte, dolkvormige snavel en korte poten; vaak fel gekleurd.

American pygmy-kingfisher,
Chloroceryle aenea aenea,
Groene dwergijsvogel
13 cm (Huismus 14-16)

Kustvlakte

♂: Zwarte teugel met erboven een smalle, 
roodbruine streep. Een smalle roodbruine kraag. 
Glimmend donkergroene kop en bovendelen met een
gouden waas. Staart blauwgroen. Gouden vlekken op
en gouden einden aan vleugeldekveren. Keel ,borst 
en flanken roodbruin. Middenbuik en anaalstreek 
wit. Snavel zwart met onder een lichtgele basis. 
Ogen bruin, poten vleeskleur of grijs.
♀: Donkergroene borstband met witte vlekken.
Broedvogel.
VI.242.84
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Green-and-rufous kingfisher,
Chloroceryle inda inda,
Groen-bruine ijsvogel
24 cm (Dodaars 23-29)

Laaglandbos

♂: Glanzend donkergroen van boven, smalle 
roodbruine streep boven teugel. Witte vlekjes in 
vleugel en staart. Kin gelig, keel beige, daaronder 
roodbruin. Snavel zwart, de basis van de ondersnavel
lichtgeel. Ogen bruin, poten vleeskleurig of grijs.
♀: Brede, witte borstband met groene vlekken. 
Lichte vlekjes in de vleugel, op  de rug, de stuit en 
het voorhoofd.  Waarschijnlijk broedvogel.
VI.243.85

Green kingfisher,
Chloroceryle americana 
americana,
Groene ijsvogel
20 cm (Spreeuw 19-22)

Kustvlakte, Laaglandbos

♂: Zwarte teugel, witte kraag, rest bovendelen 
donkergroen. Bronzen reflecties op de kroon. Witte 
vlekken op de vleugel in een rij. Witte vlekjes in de 
staart, grotere op de voorste helft van de buitenste 
veren. Kin en keel wit, borst roodbruin; buik wit met
brede, groenzwarte dwarsstrepen aan de zijkant. 
Anaalstreek donkergroen/wit gebandeerd. Snavel 
zwart, de ondersnavel met een lichtgele basis. Iris 
bruin, poten grijs. Broedvogel.
♀: Roomwitte keel en onderborst, bovenborst 
glanzend goudgroen met witte vlekken.
VI.243.86

Amazon kingfisher,
Chloroceryle amazona,
Amazoneijsvogel
30 cm (Kauw 30-34)

Laaglandbos

♂: Boven donkerbronsgroen, witte kraag en een 
kleine, witte vlek voor, en een onder het oog. Keel 
wit, door smalle groene lijn van kraag gescheiden. 
Borst roodbruin met donkergroene zijden. Buik wit, 
flanken donkergroen gestreept. Snavel zwart, 
ondersnavel met lichtgele onderkant. Iris bruin, 
poten grijs.
♀: Witte borst met flesgroene zijvlekken die in het 
midden bijna raken. Broedvogel.
VI.244.87

Ringed kingfisher,
Megaceryle torquata torquata,
Amerikaanse reuzenijsvogel
40 cm (Kuifeend 40-47)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laaglandbos

♂: Blauwachtige, leigrijze kop, zijborst, mantel, rug 
en stuit. Wit vlekje op voorhoofd. Brede witte kraag. 
Handpennen zwart, armpennen en dekveren 
blauwgrijs met witte stippen. Staartveren zwart met 
blauwgrijze randen en vijf paar witte vlekken. Borst 
en buik roodbruin, anaalstreek wit, grijs gebandeerd. 
Snavel grijszwart met lichtgele ondersnavelbasis. 
Oog bruin, poten grijs.
♀: Blauwgrijze band over borst, daaronder smalle 
witte band en dan roodbruine buik.
Broedvogel.
VI.247.90

Belted kingfisher,
Megaceryle alcyon,
Bandijsvogel
28-33 cm (kauw 30-34)

Kustvlakte

Grote kop en grote snavel, blauwgrijs van boven met
een warrige kuif en een brede grijze borstband. Het 
vrouwtje heeft ook nog een roestbruine borstband.
Bidt en duikt dan; ratelt al vliegend.
Migrant uit het noorden.
VI.248.91



71 

Familie: Momotidae; Motmots; Motmots
Middelgrote boombewoners, met een meer of minder brede, afgeplatte snavel; korte, ronde vleugels en korte poten; de meeste met vlaggen
aan het eind van de staart.

Amazonian motmot (Blue-
diademed motmot),
Momotus momota momota,
Blauwkapmotmot
38-43 cm (Kuifeend 40-47)

Laag-, Hooglandbos

Zwarte kroon, daar omheen turkoois en violet. Zwart
masker tot over oorstreek eindigend in een scherpe 
punt, daarboven en daaronder turquoise. Bruinrode 
nek, groene rug, groenig van onderen met een 
kaneelkleurig waas. Een of twee zwarte borstvlekken
met een turquoise rand. Oog rood, snavel zwart, 
poten grijs. Lange blauwgroene staart met twee 
eindvlaggen aan een kale schacht.
Broedvogel.                                                 VI.283.9

Familie: Galbulidae, Jacamars, Jacamars
Kleine tot middelgrote vogels met een min of meer vaste zitplaats; kleine poten. ronde vleugels en een erg lange snavel om insecten in de 
vlucht te vangen; verenkleed varieert van helder gekleurd en iriserend tot tamelijk saai.

Brown jacamar (Northern 
brown jacamar),
Brachygalba lugubris 
lugubris,
Bruinkeelglansvogel
14-18 cm (Huismus 14-16)

Kustvlakte, Laaglandbos, 
Zuidelijke savanne

Van boven donkerbruin met een groenzwarte glans. 
Vleugels en staart zwartachtig met een blauwe 
weerschijn. Keel wittig, borst en flanken donker 
roodbruin, buik wit, anaalstreek donkerbruin. Snavel
slank, recht, zwart. Poten zwart.
Broedvogel.
VII.94.5

Yellow-billed jacamar,
Galbula albirostris,
Geelsnavelglansvogel
18-21 cm (Spreeuw 19-22)

Laag-, Hooglandbos, 
Zuidelijke savanne

Kroon met koperglans. Gezicht en bovenzijde 
glanzend smaragdgroen. Handpennen zwart. Kin 
beige, keel wit, rest onderzijde kaneelrood. Slanke 
snavel, lichtgeel, de bovensnavel met een donkere 
punt. Oogring, teugel en poten geel.
♀: Ook de keel is kaneelrood.
Broedvogel.
VII.95.8

Green-tailed jacamar,
Galbula galbula,
Groenstaartglansvogel
18-22 cm (Spreeuw 19-22)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laaglandbos

Bovenzijde en brede borstband kopergroen, wat 
blauw op de kroon en aan de kopzijden. Handpennen
zwart. Staart metaalblauwgroen, onderzijde zwart 
met blauwe glans. Keel wit. Borst en 
ondervleugeldekveren kastanjerood. Snavel lang, 
zwart en slank. Poten bruin.
♀: Keel oranjebeige. Broedvogel.
VII.99.11

Bronzy jacamar,
Galbula leucogastra,
Bronskleurige glansvogel
19-22 cm (Spreeuw 19-22)

Noordelijke savanne

Kop donker metaalblauwgroen. Bovenborst 
metaalbronsgroen, soms met purper waas, daaronder 
donkerder. Handpennen zwart. Getrapte staart 
bronsgroen van boven, onder donker. Kin zwart; 
keel, anaalstreek en ondervleugeldekveren wit. 
Snavel lang, slank, zwart. Poten zwart.
♀: Keel en buik oker, oogring en teugel zwartgrijs.
Broedvogel.
VII.100.16
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Paradise jacamar,
Galbula dea dea,
Paradijsglansvogel
26-34 cm (Dodaars 23-29)

Noordelijke savanne

Slank, lijkt helemaal zwart. Kap bruinig; gezicht, 
bovendelen, onderzijde glanzend zwart met een 
blauwe zweem; de vleugeldekveren met een 
bronsgroene weerschijn. Staart getrapt, erg lang en 
smal. Kin zwart; keel wit, uitlopend in een halve 
halsring. Ondervleugeldekveren wit. Snavel lang, 
slank, zwart. Poten zwart.
Waarschijnlijk broedvogel.
VII.100.17

Great jacamar,
Jacamerops aureus aureus,
Grote glansvogel
25-30 cm (Dodaars 23-29)

Laag-, Hooglandbos

Kop en bovenzijde iriserend groen met blauwe glans 
op kop en staart en goud- of koperglans op de 
mantel. Handpennen zwartachtig. Staart lang en 
breed, van onder blauwzwart. Witte vlek op keel. 
Onderzijde roodbruin. Snavel relatief kort, stevig en 
gebogen, zwart. Poten grijs.
♀: Geen witte vlek op de keel.
Waarschijnlijk broedvogel.
VII.101.18

Familie: Bucconidae, Puffbirds, Baardkoekoeken
Kleine tot middelgrote vogels met een vaste zit- en loerplaats, met een grote kop; korte, ronde vleugels; gedrongen lijf, kleine voeten en 
een smalle staart; verenpak onopvallend tot contrastrijk.

Guianan puffbird,
Notharchus macrorhynchos,
Guyanabaardkoekoek
25 cm (Dodaars 23-29)

Noordelijke savanne, 
Laaglandbos

Voornamelijk glanzend zwart van boven. Wit 
voorhoofd, keel en wang, uitlopend in smalle 
nekring. Brede zwarte borstband, witte middenbuik; 
smal, zwart-wit gebandeerde flanken. Smalle, witte 
streepjes op de rug. Teugel, poten en snavel zwart; 
oog rood. Bovensnavelpunt met haak.
Waarschijnlijk broedvogel.
VII.125.1

Greater pied puffbird (Spot-
crowned puffbird),
Notharchus tectus tectus,
Bonte baardkoekoek
14-7 cm (Kwartel 16-18)

Laaglandbos

Voornamelijk glanzend zwart boven en wit onder. 
Witte wenkbrauwstreep. Witte stipjes op de kroon, 
witte vlekken op de schouders. Wat wit in staart en 
aan staarteinde. Brede, zwarte borstband, zwarte 
flankvlekken. Zwarte haaksnavel, poten zwart.
Broedvogel.
VII.126.5

Spotted puffbird,
Nystactes tamatia tamatia,
Gevlekte baardkoekoek
18 cm (Kwartel 16-18)

Kustvlakte

Bovendelen dof donkerbruin met beige schubjes. 
Voorhoofd en keel roodbruin. Een smalle, witte 
streep van de ondersnavelbasis onder de ogen langs 
en dan verder als een lichtbeige halsring. Daaronder 
grote zwarte wangvlekken, er boven zwart over oog 
en oor. Vanaf de keel onderzijde wit met veel zwarte 
vlekken. Haaksnavel, zwart.
Waarschijnlijk broedvogel.
VII.126.7
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Collared puffbird,
Bucco capensis,
Gekraagde baardkoekoek
19 cm (Spreeuw 19-22)

Noordelijke savanne, Laag-, 
Hooglandbos

Kroon, wangen en mantel donker roodbruin; op 
mantel en kroon fijne, dwarse streepjes. Zwarte 
halsband, daarboven in de nek beige. Handpennen 
donkerbruin met wat roodbruin. Staart kastanjerood 
met een stuk of tien zwarte dwarsbanden. Boven en 
onder borstband wit, meer naar onder naar lichtbeige
verlopend. Oog en haaksnavel oranje, poten geel.
Waarschijnlijk broedvogel.
VII.127.9

White-chested puffbird,
Malacoptila fusca,
Witborstbaardkoekoek
18-19 cm (Spreeuw 19-22)

Laag-, Hooglandbos

Bovenzijde, kop, hals, borst en flanken zwartbruin 
met beige strepen. Witte vlek op de borst. Witte 
teugel en snor. Middenbuik lichtbeige, eromheen 
vage strepen en vlekken. Snavel slank, iets gebogen, 
geel met zwarte punt. Poten licht olijfkleurig.
Waarschijnlijk broedvogel.
VII.131.17

Rusty-breasted nunlet,
Nonnula rubecula 
tapanahoniensis,
Roodborsttrappist
14-16 cm (Huismus 14-16)

Laaglandbos

Van boven effen donkerbruin, wat grijzer op de 
kroon, slagpennen en staart donkerder. Smalle witte 
oogring,. Teugel, borst, anaalstreek beigebruin, 
middenbuik vuilwit. Keel wit. Slanke, licht gebogen 
snavel zwart, basis van ondersnavel en poten 
geelgrijs.
Waarschijnlijk broedvogel.
VII.135.24

Black nunbird,
Monasa atra,
Zwarte trappist
25-29 cm (Dodaars 23-29)

Noordelijke savanne, Laag-, 
Hooglandbos

Van boven glanzend zwart, van onder donkergrijs. 
Slanke, gebogen snavel helderrood. Kleine 
vleugeldekveren wit, de grote donkergrijs met witte 
randen. Poten zwart.
Broedvogel.
VII.137.31

Swallow-winged puffbird,
Chelidoptera tenebrosa 
tenebrosa,
Zwaluwbaardkoekoek
14-15 cm (Huismus 14-16)

Noordelijke savanne, 
Laaglandbos, Zuidelijke 
savanne

Roetzwart, van boven blauw iriserend. Stuit, 
anaalstreek en ondervleugeldekveren wit. Bovenbuik
grijzig, onderbuik oranjekaneel. Vleugels afgerond. 
Niet zwaluwachtig. Staart kort en vierkant. Slanke, 
iets gebogen, zwarte snavel. Zwarte poten.
Brtoedvogel.
VII.138.35
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Familie: Capitonidae; Barbets; Baardvogels
Kleine tot middelgrote, stevige boombewoners met een sterke snavel en scherpe klauwen.

Black-spotted barbet,
Capito niger niger,
Zwarte baardvogel
16-19 cm (Kwartel 16-18)

 
Hooglandbos

♂: Voorhoofd en keel felrood. Kroon en achterhoofd 
geel, donker gestreept. Strogele wenkbrauwstreep. 
Brede zwarte band van de oorstreek naar de zijhals. 
Van boven zwart met een lichtgele streep aan 
weerszijden van de mantel, een lichtgele 
vleugelstreep en schoudervlek. Borst en buik 
bleekgeel, flanken met zwarte druppels. Snavel 
zwart, poten grijsgroen.
♀: Wangen met bleekgele strepen, vleugeldekveren 
met bleke vlekken en strepen, onderzijde zwaar 
zwart gevlekt. Broedvogel.
VII.215.75

Familie: Ramphastidae, Toucans, Toekans
Middelgrote tot grote, kleurrijke boombewoners met een enorme snavel en een lange staart.

Tepui toucanet,
Aulacorhynchus whitelianus 
osgoodi,
Whitely's arassari
33-41 cm (Kuifeend 40-47)

Hooglandbos

Grasgroen. Snavel met haak, zwart onder, bruinrood 
boven. groeven op de bovensnavel. Witte lijn aan 
snavelbasis. Keel grijswit. Oogring roodbruin, witte 
wenkbrauwstreep. Rode staartpunt. Zwarte poten.
Waarschijnlijk broedvogel.
VII.251.3

Guianan toucanet,
Selenidera piperivora,
Guianapepervreter
33-35 cm (Kauw 30-34)

Laag-, Hooglandbostrogon

♂: Snavel rood aan de basis, rest zwart. Bovenzijde 
groen. Staart groen met een kastanje punt. 
Anaalstreek rood. Zwart vanaf voorhoofd tot in nek, 
verbonden met zwarte keel en onderzijde. Gouden 
dwarsstreep tussen nek en mantel. Grote blauwe 
oogring. Gouden pluim in de oorstreek. Oog oranje.
♀: Kastanje nek. Van onder grijs, verlopend tot 
groengeel op de buik.
Waarschijnlijk broedvogel.
VII.255.7

Green araçari,
Pteroglossus viridis,
Groene arassari
30-39 cm (Kauw 30-34)

Laag-, Hooglandbos

♂: Van boven groen, van onder geel, stuit rood. 
Zwarte kop en hals. Bovensnavel van boven geel, 
daaronder rood, ondersnavel zwart met rood aan de 
basis en witte "tanden". Oogring kobaltblauw, een 
donkerrode vlek boven en achter het oog. Poten 
groen.
♀: Kastanje kop en hals. Waarschijnlijk broedvogel.
VII.260.18

Black-necked araçari,
Pteroglossus aracari 
atricollis,
Zwartnekarassari
43-46 cm (Kuifeend 40-47)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laag-, Hooglandbos

Kop en hals zwart, borst en buik citroengeel met een 
brede, scharlaken band daartussen. Rug, vleugels en 
staart groenzwart; stuit scharlaken. Bovensnavel 
ivoor met zwart culmen, ondersnavel zwart. Oogring
blauwgrijs, dij en anaalstreek dofbruin. Poten 
donkergroen.
Broedvogel.
VII.263.22
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Channel-billed toucan,
Ramphastos vitellinus 
vitellinus,
Groefsnaveltoekan
46-56 cm (Buizerd 48-56)

Noordelijke savanne, Laag-, 
Hooglandbos

Bovenzijde en buik zwart. Keel geel, bovenborst 
oranjerood. Daaromheen wit. Witte wang. Bruinrode 
bovenstaartdekveren. Anaalstreek rood. "Kanaal" in 
bovensnavel. Snavel zwart met blauwe basis. Brede 
oogring en poten blauw.
Broedvogel.
VII.270.31

Toco toucan,
Ramphastos toco toco,
Reuzentoekan
55-61 cm (Buizerd 48-56)

Kustvlakte

Zwart met een witte borstvlek en witte 
bovenstaartdekveren, anaalstreek rood, keel met een 
geel waas. Snavel met een hoge kiel, oranjerood, 
culmen rood, basis zwart, een zwarte vlek op de punt
van de bovensnavel. Gezicht oranje, oogring violet, 
poten lichtblauw.
Broedvogel.
VII.270.32

Red-billed toucan,
Ramphastos tucanus,
Roodsnaveltoekan
53-58 cm (Buizerd 48-56)

Noordelijke sa vanne, Laag-, 
Hooglandbos, Zuidelijke 
savanne

Voornamelijk zwart. Witte wang, hals en borst, van 
onderen begrensd door smalle, rode band. 
Anaalstreek rood, geelwitte stuit. Snavel kastanje 
met groengeel culmen en basis van de bovensnavel, 
de ondersnavelbasis is blauw met een smalle zwarte 
rand. De binnenkant van de snavel is rood. Het 
gebied om het oog is blauw, evenals de poten.
Waarschijnlijk broedvogel.
VII.271.33

Familie:Picidae; Woodpeckers; Spechten
Kleine tot tamelijk grote vogels met een rechte, middellange snavel; korte poten met vier lange tenen, sommige soorten met maar drie 
tenen; staart van de meeste lang, met sterke centrale veren en een lange tong met weerhaken aan de punt.

Golden-spangled piculet, 
(Buffon's piculet),
Picumnus exilis buffoni,
Kleine dwergspecht
9-10 cm (Goudhaan 9-10)

Noordelijke savanne, 
Laaglandbos, Zuidelijke 
savanne

Zwarte kroon tot en met nek en oorstreek, op 
voorkroon meest rood , daarachter wit gestreept. 
Roomkleurige teugel, witte streep achter oog. 
Olijfgroen van boven met zwarte en gele vlekjes. 
Van onderen gelig met zwarte bandering. Staart 
zwart, middelste veren deels geelwit. Snavel zwart.
♀: Hele kroon zwart met witte vlekken.
Broedvogel.
VII.424.7

Arrowhead piculet,
Picumnus minutissimus,
Guyanadwergspecht
9-10 cm (Goudhaan 9-10)

Endeem
Kustvlakte

Voorhoofd rood; achterhoofd, nek en oorstreek zwart
met witte streping. Van boven groenbruin, mantel 
met een paar witte of beige vlekjes. Staart zwart, 
middelste veren deels wit. Onder vuilwit met zwarte 
schubben.
♀: Hele kroon zwart met witte streepjes.
Broedvogel.
VII.427.12
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White woodpecker,
Melanerpes candidus,
Witte specht
24-29 cm (Dodaars 23-29)

Kustvlakte

Kop, onderzijde en stuit wit. Van boven, de 
middenveren van de staart en een streep van oog 
naar mantel zwart. Buitenstaartveren met een witte 
basis en een zwart einde waarop een witte vlek. Nek 
en middenbuik citroengeel. Iris blauwwit, oogring 
geel, snavel grotendeels zwart, poten grijs.
♀: Geen geel in de nek.
Waarschijnlijk broedvogel.
VII.439.34

Yellow-tufted woodpecker,
Melanerpes cruentatus,
Geelbrauwspecht
19 cm (Spreeuw 19-22)

Laaglandbos 

Kop, borst, en vleugels glanzend blauwzwart. Kruin 
felrood. Brede, geelwitte wenkbrauwstreep, geler 
naar het eind toe, zich in de nek verenigend tot een 
ring. Stuit wit. Brede rode vlek op de onderborst en 
buik. Flanken geel en zwart gebandeerd. Iris geel, 
een bijna witte oogring, snavel en poten zwart.
Er is een vorm met een geheel zwarte kop.
♀: Geen rood op de kop.
Broedvogel.
VII.443.42

Red-crowned woodpecker,
Melanerpes rubricapillus 
rubricapillus,
Roodkruinspecht
16-19 cm (Kwartel 16-18)

Kustvlakte

Voorhoofd beige, kruin en nek felrood. Rug en 
vleugels zwart-wit gebandeerd. Stuit wit. Zijkanten 
kop en onderzijde lichtbeige, maar middenbuik rood.
Staart zwart, middenveren met witte vlekken en 
dwarsstrepen, buitenste fijn wit/zwart gebandeerd 
met een wit einde. Donkergrijze oogring, snavel en 
poten zwart.
♀: Alleen nek rood, kruin bleek grijzig.
Broedvogel.
VII.447.50

Blood-coloured woodpecker,
Veniliornis sanguineus,
Bloedrugspecht
13 cm (Huismus 14-16)

Suriname en Guiana
Kustvlakte

Van boven, inclusief petje: knalrood. Van onderen 
donkerbruin, wit gebandeerd. Staart zwart, snavel 
donkergrijs, poten grijszwart.
♀: Petje donkerbruin met bleekbeige vlekjes.
Broedvogel.
VII.501.129

Golden-collared woodpecker,
Veniliornis cassini,
Goudkraagspecht
16 cm (Huismus 14-16)

Hooglandbos

Felrood petje. Gele band van oog over oorstreek, 
vormt daarna nekband. Rug en vleugel olijfgeel met 
geelwitte vlekken op de dekveren. Staart zwart. Van 
onderen zwart-wit gebandeerd. Snavel bleek grijs, 
poten donkergrijs.
♀: Petje olijfbrijn.
Broedvogel.
VII.502.132
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Yellow-throated woodpecker,
Piculus flavigula flavigula,
Geelkeelspecht
19-20 cm (Spreeuw 19-22)

Laag-, Hooglandbos

Pet, nek en snor knalrood; de pet met zwarte vlekjes.
Keel en wang goudgeel. Vleugels, rug en stuit helder
olijfgroen. Brede, oranjerode band over de 
handpennen. Borst olijfkleurig, wit gevlekt; buik 
olijf/wit gebandeerd, geeft schub-/golfpatroon. 
Anaalstreek beige. Ondervleugel kaneelkastanje.
♀: Geen snor. Pet goudgeel, nek wel rood.
Waarschijnlijk broedvogel.
VII.505.139

(Guianan) Golden-green 
woodpecker,
Piculus chrysochloros 
capistratus,
Bronsspecht
18-21 cm (Spreeuw 19-22)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laag-, Hooglandbos

Pet, nek en snor felrood. Wang en bovenzijde helder 
olijfgroen. Goudgele streep onder het oog. 
Ondervleugel kastanje. Staart zwartig. Keel fijn 
gelig/olijf gebandeerd, rest onderkant wittig/olijf 
gebandeerd. Iris wit, snavel en poten zwart.
♀: Het rood van de man is hier olijfgroen.
Waarschijnlijk broedvogel.
VII.506.140

Golden-olive woodpecker,
Colaptes rubiginosus guianae,
Olijfrugspecht
18-23 cm (Spreeuw 19-22)

Suriname en Guiana
Hooglandbos

Pet donkergroen tot zwart, rood achterhoofd. 
Donkerrode snor. Teugel, wangen en boven oog wit. 
Boven helder olijfgroen. Slagpennen dof zwart met 
helder olijfgroene buitenvlaggen. Ondervleugel 
bleek gelig. Staart zwart, maar basis en buitenveren 
olijf, vooral van onder. Kin en keel donker olijf en 
bleekgeel gevlekt. Rest onderzijde donker olijfgroen 
en groengeel gebandeerd; buik duidelijk geel, met 
vagere strepen. Snavel zwart, poten grijs.
♀: Geen snor. Broedvogel.
VII.509.143

Spot-breasted woodpecker,
Colaptes punctigula 
punctigula,
Vlekborstgrondspecht
18-21 cm (Spreeuw 19-22)

Kustvlakte

Voorhoofd zwart; achterhoofd, nek en snor felrood. 
Teugel, wang en boven oog: wit. Van boven donker 
olijf, donkerder gebandeerd. Stuit saffraan met wat 
zwarte vlekken. Staart glanzend olijf, vaak met wat 
rood. Keel zwart, dicht wit gestippeld. Borst met 
roodachtig waas verlopend naar dof geel op de buik. 
Borst en flanken met zwarte vlekjes. Snor en poten 
zwart.
♀: Geen snor. Broedvogel.
VII.510.146

Campo flicker,
Colaptes campestris 
campestris,
Campogrondspecht
28-31 cm

Zuidelijke savanne

Kroon en keel zwart; gezicht, hals, nek en borst 
helder geel. Weinig opvallende snor rood (man) of 
wit (vrouw) gevlekt. Van boven krachtig zwart-wit 
dwarsgestreept; van onder wittig, zwart geschubd.
Waarschijnlijk broedvogel.
VII.515.153
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Waved woodpecker,
Celeus undatus undatus,
Geschubde specht
23-24cm (Dodaars 23-29)

Laag-, Hooglandbos

Kop en flinke kuif kaneel met zwarte vlekjes. 
Felrode snor. Roodbruin met brede, gegolfde, zwarte
banden. Van onderen meer en smallere dwars-
strepen. Stuit wat bleker. Staart ook met zwarte 
dwarsstrepen en een zwarte punt. Snavel geelgroen, 
poten grijsgroen.
♀: Geen snor.
Broedvogel.
VII.518.157.

♀ helmayri

Chestnut woodpecker, 
Celeus elegans helmayri ,
Celeus elegans elegans,
(Rufous-chested 
woodpecker),
Vaalkuifspecht
26-32 cm (Dodaars 23-29)

Hooglandbos

C.e.elegans: Kastanje. Pet en lange kuif kaneel, 
reikt tot aan oog. Brede rode snorvlek. Stuit romig, 
soms met wat rood. Staart van boven zwart, van 
onder kastanje. Flanken lichter. Ondervleugel 
kaneelbeige. Snavel met gebogen culmen en zwarte 
punt, geelgroen. Oogring blauw, poten olijf.
C.e.helmayri: Donkerkastanje. De donker kanelen 
pet reikt niet tot het oog. Lichte vlekken op de 
vleugeldekveren. Handpennen roomkleurig-
donkerbruin gebandeerd.
♀: Geen snor.
Waarschijnlijk broedvogel.
VII.521.159  
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Cream-coloured woodpecker,
Celeus flavus flavus,
Strogele specht
24-26 cm (Dodaars 23-29)

Kustvlakte

Lichtgeel met een lange kuif. Handpennen 
bruinzwart, armpennen kastanje met strogele 
spikkels. Staart zwart. Felrode snor. Snavel ivoor, 
poten grijsgroen.
♀: Geen snor.
Broedvogel.
VII.522.162

Ringed woodpecker,
Celeus torquatus,
Zwartborstspecht
26-28 cm (Dodaars 23-29)

Overal

Kop en lange kuif kaneel. Nek, bovenmantel, borst 
zwart. Rug lichtkastanje, vleugels en staart licht 
zwart gebandeerd. Staart met zwarte punt. Rest 
onderzijde kaneelbeige. Felrode snor. Bovensnavel 
donkergroen, onder gelig. Poten donkergroen.
♀: Geen snor.
Waarschijnlijk broedvogel.
VII.523.164

Lineated woodpecker,
Hylatomus lineatus lineatus,
Gestreepte helmspecht
30-36 cm (Kauw 30-34)

Kustvlakte, Laag-, 
Hooglandbos, Zuidelijke 
savanne

Kroon, ruige kuif en snor felrood. Teugel goudgeel, 
overgaand in een witte streep onder oog die langs de 
hals naar de borst loopt. Boven en onder die streep 
zwart. Oorstreek donkergrijs. Keel wit, fijn zwart 
gestreept. Bovenzijde zwart met een duidelijke witte
streep op de schouders. Bovenborst zwart, 
daaronder beigewit met zwarte bandering. 
Ondervleugel wit. Oog wit,  snavel roomwit, poten 
zwart.
♀: Geen rood.
Broedvogel.
VII.526.167
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Red-necked woodpecker,
Campephilus rubricollis 
rubricollis,
Roodnekspecht
30-32 cm (Kauw 30-34)

Noordelijke savanne, Laag-, 
Hooglandbos, Zuidelijke 
savanne

Kop, hals en bovenborst felrood, meer naar onder 
roodbruin.  Van boven zwart. Zwart-wit rondje op 
wang. Iris geel, snavel ivoor, poten zwart.
♀: Van snavelbasis naar achter een witte wig met een
zwarte rand.
Broedvogel.
VII.531.174

Crimson-crested 
woodpecker,
Campephilus melanoleucos 
melanoleucos,
Zwartkeelspecht
33-38 cm (Kauw 30-34)

Laaglandbos

Kop en kuif felrood. Zwart-wit rondje op wang. Aan 
basis snavel een zwarte rand. Witte streep langs 
hals overgaand in een witte V op de mantel. 
Bovenzijde zwart. Keel en borst zwart. Meer naar 
onder zwart-wit gebandeerd. Ondervleugel wit. Gele
iris, ivoorkleurige snavel, zwarte poten.
♀: Zeer lichtbeige streep van snavelbasis over wang,
overgaand in halsstreep en V op rug. Voorhoofd, 
kruin en om oog zwart.
Broedvogel.
VII.532.177

Familie: Furnariidae, Ovenbirds, Ovenvogels
Kleine tot middelgrote vogels; de meeste met korte, ronde vleugels; vaak sterke poten, vaak een lange staart met enige tot flinke 
versterking van de schachten; veren meestal een of ander bruin, variërend van grijs- of zwartachtig tot olijf- of roodachtig.

Pale-breasted spinetail,
Synallaxis albescens 
josephinae,
Temmincks stekelstaart
13-16 cm (Huismus 14-16)

Kustvlakte, Noordelijke en 
Zuidelijke savanne

Staart eindigend in stekels. Voorhoofd grijsbruin, 
licht kastanje kroon en vleugeldekveren, rest 
bovendelen grijsbruin. Van onderen grijzig, bruin op 
de flanken. Staart lang, getrapt, olijfbruin. Keel 
roomkleurig, snavel zwart en grijs.
Broedvogel.
VIII.278.77

Ruddy spinetail,
Synallaxis rutilans dissors,
Rode stekelstaart
13-14 cm (Huismus 14-16)

Kustvlakte, Noordelijke en 
Zuidelijkesavannne

Lange en getrapte stekelstaart.
Kroon, mantel en staart donker olijfbruin. 
Vleugeldekveren en slagpenranden kastanje. 
Voorhoofd, gezicht en groot deel onderzijde 
kastanjerood, keel zwart, buik olijfbruin. Snavel 
zwart, poten grijsgroen.
Broedvogel.
VIII.280.81

McConnell's spinetail,
Synallaxis macconnelli 
obscurior,
McConnells stekelstaart
15-17 cm (Huismus 14-16)

Laaglandbos

Lange, getrapte, dof donker kastanje stekelstaart. 
Voorhoofd, kroon, nek, vleugeldekveren en randen 
van slagpennen kastanjerood; slagpennen verder dof 
zwartbruin, rug donker olijfbruin. Van onderen 
bruingrijs, kin en keel zwart met wat grijze spikkels. 
Snavel zwart, poten grijsgroen.
Broedvogel.
VIII.284.90
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Plain-crowned spinetail,
Synallaxis gujanensis 
gujanensis,
Cayennestekelstaart
15-17 cm (Huismus 14-16)

Kustvlakte, Laaglandbos

Getrapte, roodbruine stekelstaart,  Kroon grijsbruin, 
rug okergrijsbruin, teugel vuilwit, vleugels 
kaneelrood. Keel wittig, overgaand in beigewitte 
onderzijde. Snavel zwart met grijs, poten blauwgrijs.
Broedvogel.
VIII.285.94

Speckled spinetail,
Cranioleuca gutturata,
Gespikkelde stekelstaart
13-15 cm (Huismus 14-16)

Kustvlakte, Laaglandbos

Stekelstaart getrapt, roodbruin. Voorhoofd beige, 
kroon en buitenranden van armpennen roodbruin, 
slagpennen verder dof grijszwart. Smalle, witte 
wenkbrauwstreep, Wangen en oorstreek vuil 
roomkleurig met grijze streepjes. Keel bleekgeel, 
verder onderzijde roomwit met veel onduidelijke, 
grijze vlekken; flanken met wat olijfbruin. Iris 
bleekgeel, snavel zwart met grijs, poten groen.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.298.123

Yellow-chinned spinetail,
Certhiaxis cinnanomeus 
cinnanomeus,
Geelkeelstekelstaart
13-16 cm (Huismus 14-16)

Noordelijke savanne

Getrapte, bruine stekelstaart. Bovenzijde, inclusief 
vleugels, kastanje. Keel citroengeel, verder 
onderzijde wit met zeer lichtbruine borst en flanken. 
Snavel grotendeels zwart, poten grijs.
Broedvogel.
VIII.299.125

Point-tailed palmcreeper,
Berlepschia rikeri,
Palmkruiper
18-22 cm (Spreeuw 19-22)

Noordelijke en Zuidelijke 
savanne

Lijkt op een muisspecht. Kop, mantel en keel zwart-
wit gestreept. Rest rug en gepunte staart 
oranjekaneel. Grootste deel slagpennen en dekveren 
zwart. Van onder stevig zwart-wit gestreept, gaat 
meer naar achter over in zwart-witte bandering. 
Snavel blauwgrijs, poten zwartig.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.328.182

Rufous-tailed foliage-gleaner,
Philydor ruficaudatum 
flavipectus,
Roodstaartbladspeurder
16-17 cm (Kwartel 16-18)

Noordelijke savanne, Laag-, 
Hooglandbos

Bovendelen voornamelijk olijf, kroon zwak donker 
geschubd en gelig gestreept. Oker wenkbrauwstreep 
en oogring. Oorstreek donker olijf met geelbeige 
strepen. Handpennen donker, binnenvlaggen van de 
armpennen beige. Staart roodbruin. Van onder dof 
olijfgeel met vage strepen, meer olijf op de borst en 
flanken. Snavel grijs, poten groenig.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.335.194
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Rufous-rumped foliage-
gleaner,
Philydor erythrocercum 
erythrocercum,
Roodstuitbladspeurder
14-15 cm (Huismus 14-16)

Laag-, Hooglandbos

Bovendelen voornamelijk olijfbruin, Stuit 
kastanjerood, staart roodbruin. Oogring en 
wenkbrauwstreep okerbeige. Vleugels donker olijf. 
Keel gelig wit, donkerder op borst en middenbuik, 
flanken met olijf waas. Snavel en poten lichtbruin.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.335.196

Cinnamon-rumped foliage-
gleaner,
Philydor pyrrhodes,
Kaneelstuitbladspeurder
14-16 cm (Huismus 14-16)

Laaglandbos

Kroon en rug roodachtig olijf, vleugels zwartachtig. 
Zwakke licht kaneelrode oogstreep. Rest gezicht, 
onderzijde, stuit en staart oranjebruin. Staart 
afgerond. Snavel zwart en grijs, poten oranjebruin.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.338.202

Buff-throated foliage-
gleaner,
Automolus ochrolaemus 
turdinus,
Bruinkeelbladspeurder
18-19 cm (Spreeuw 19-22)

Noordelijke savanne, 
Laaglandbos, Zuidelijke 
savanne

Bovendelen aan de voorzijde van de vogel en de 
vleugels olijfbruin, achter tot en met de staart 
kastanjerood. Keel wittig, verder onder okerbruin, 
wat lichter op de borst, anaalstreek kastanjerood. 
Oogring licht geelgroen, snavel donkergrijs en 
geelgrijs, poten groenig.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.345.214

Olive-backed foliage-gleaner,
Automolus infuscatus 
cervicalis,
Olijfrugbladspeurder
18-19 cm (Spreeuw 19-22)

Laaglandbos

Kop, rug en vleugels olijfbruin; stuit en staart 
kastanjerood. Keel witachtig, borstzijden en flanken 
licht olijf, anaalstreek donkerbruin, het midden van 
de borst en de buik wittig geel. Snavel grijsgroen, 
poten loodkleurig.
Waarschijnlijk broedvogel.
VII.345.215

Ruddy foliage-gleaner,
Automolus rubiginosus 
obscurus,
Rosse bladspeurder
17-20 cm (Spreeuw 19-22)

Laag-, Hooglandbos, 
Zuidelijke savanne

Bovendelen donker roodbruin, stuit en staart nog 
donkerder. Teugel beige, oorstreek olijf. Keel en 
borst roodachtig donkerbruin, lager olijfbruin, in het 
midden okerbruin. Snavel zwart, poten donker 
grijsgroen.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.347.219
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Chestnut-crowned foliage-
gleaner,
Automolus rufipileatus 
consobrinus,
Roodkruinbladspeurder
18-19 cm (Spreeuw 19-22)

Laaglandbos

Mantel en vleugels roodachtig bruin; kroon, stuit, 
staart kastanjerood. Van onderen lichtbruin, keel 
beige. Klein kuifje. Oog oranje, snavel grijs, poten 
grijsgroen.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.347.220

Tawny-throated leaftosser,
Sclerurus mexicanus 
macconnelli,
Bruinkeelbladkrabber
15-17 cm (Huismus 14-17)

Laag-, Hooglandbos, 
Zuidelijke savanne

Van boven donkerbruin, stuit donker kastanje, staart 
zwart. Keel roestbruin, borst roodbruin, buik dof 
bruin, anaalstreek dof donker kastanje. Snavel recht, 
slank, zwart; poten zwart.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.351.223

Short-billed leaftosser,
Sclerurus rufigularis 
fulvigularis,
Kortsnavelbladkrabber
15-16 cm (Huismus 14-17)

Zuidelijke savanne

Van boven, ook dekveren en buitenranden van de 
slagpennen: donkerbruin; stuit donker kastanje, 
slagpennen dof zwart, staart zwart. Keel dof kaneel, 
rest van onderzijde donkerbruin, met een kastanje 
waas op de borst. Bovensnavel zwart, ondersnavel 
vleeskleurig; poten zwartachtig.
Broedvogel.
VIII.351.224

Black-tailed leaftosser,
Sclerurus caudacutus 
caudacutus,
Zwartstaartbladkrabber
16-18 cm (Kwartel 16-18)

Laag-, Hooglandbos, 
Zuidelijke savanne

Donker. Van boven donkerbruin, stuit iets roder, 
staart dof zwart. Keel beige met donkere schubben; 
wangen en borst met een oranjekastanje tint, 
bovendien donker geschubd; rest onderzijde 
donkerbruin. Snavel en poten zwart.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.352.226

Rufous-tailed xenops,
Xenops milleri,
Roodstaartxenops
10-11 cm (Goudhaan 9-10)

Laag-, Hooglandbos, 
Zuidelijke savanne

Kroon en nek zwartachtig, beige gestreept; beige 
streep achter het oog; mantel olijfbruin, beige-wit 
gestreept; stuit en staart roodbruin. Handpennen 
zwart, binnenste slagpennen met een oker band; 
armpennen aan de basis en schouderpennen geheel: 
roodbruin.
Van onder roomkleurig met vooral op de borst en 
flanken brede, vage, grijze strepen. Slanke snavel, 
ondersnavel iets opgebogen, zwart en lichtgrijs; 
poten groenig.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.354.231
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Slender-billed xenops,
Xenops tenuirostris helmayri,
Streepstaartxenops
10 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte, Laag-, 
Hooglandbos

Kroon bruin met witte streepjes, beige 
wenkbrauwstreep, mantel bruin met beige streping, 
stuit en staart roodbruin, staart met zwarte 
middenstreep. Buitenste slagpennen zwart met 
basaal een kaneel band; binnenste schouderveren 
kaneel. Keel en snorstreep wit, borst en buik grijs 
met witte strepen, anaalstreek grijs. Beitelvormige 
snavel meest zwart, poten grijs.
Waarschijnlijk broedvogel                 VIII.355.232

Plain xenops,
Xenops minutus ruficaudus,
Sparmanns xenops
11-12 cm (Goudhaan 9-10)

Noordelijke savanne, Laag-, 
Hooglandbos, Zuidelijke 
savanne

Kroon en nek donkergrijsbruin met witte streepjes; 
lange, beige wenkbrauwstreep en een zilverwitte 
snor, rug roestbruin, ongestreept. Staart kaneel met 
twee zwarte lengtestrepen. Buitenste slagpennen 
zwart met basaal een kaneelkleurige band; binnenste 
schouderveren kaneel. Keel wit, verder van onder 
olijfbruin, op de borst wit gestreept. De plompe, 
beitelvormige snavel is hoofdzakelijk zwart, poten 
grijs. Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.355.233

Familie: Dendrocolaptidae, Woodcreepers, Muisspechten
Kleine tot middelgrote vogels met brede, afgeronde vleugels; een lange staart met stijve schachten; buitenste en middelste teen aan elkaar 
gegroeid en veel langer dan de binnenste teen, de voorste klauwen flink gebogen; meestal bruin, een paar grijs tot zwartachtig, alle met 
roodbruine vleugels en staart.

Plain-brown woodcreeper 
(Line-throated 
woodcreeper),
Dendrocincla fuliginosa 
fuliginosa,
Grijswangmuisspecht
19-23 cm (Spreeuw 19-22)

Laaglandbos

Saai uiterlijk. Vrijwel geen strepen. Roodbruin; keel 
en oorstreek lichter, lichte streep achter het oog. 
Vleugels, staart, boven-en onderstaartdekveren 
kastanjerood. Snavel recht, zwart; poten grijs.
Broedvogel.
VIII.401.2

White-chinned woodcreeper,
Dendrocincla merula merula,
Witkinmuisspecht
16-21 cm (Kwartel 16-18)

Noordelijke savanne, Laag-, 
Hooglandbos, Zuidelijke 
savanne

Saai uiterlijk. Vrijwel geen strepen. Donkerbruin; 
vleugels, staart en boven- en onderstaartdekveren 
donker kastanje. Kin en midden van keel wit. Snavel
recht, relatief kort.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.403.5

Long-tailed woodcreeper,
Deconychura longicauda 
longicauda,
17-19 cm (Kwartel 16-18)

Langstaartmuisspecht

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laag-, Hooglandbos

Bruin. Kroon, nek en oorstreek met beige strepen; 
smalle,duidelijke, beige wenkbrauwstreep. 
Koperkleurige vleugels, stuit en staart. Keel beige, 
borst eerst beige gevlekt, lager beige gestreept. 
Snavel recht en bruin; de poten bruin.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.405.7
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Spot-throated woodcreeper,
Deconychura stictolaema 
clarior,
Vlekkeelmuisspecht
16,5-19 cm (Kwartel 16-18)

Laaglandbos

Klein met lange staart. Donkere kroon nauwelijks 
gestreept. Smalle beige wenkbrauwstreep. Van boven
olijfbruin, donkerder op de rug, vosrode stuit. Keel 
dof beige. Rechte, slanke, donkere, korte snavel; 
ondersnavel zilverig. Staart roodachtig tot kastanje. 
Onder dof olijfbruin, bovenborst met beige streping. 
Poten grijs.
Status onbekend.
VIII.405.8

Wedge-billed woodcreeper,
Glyphorhynchys spirurus 
spirurus,
Wigsnavelmuisspecht
13-16 cm (Huismus 14-16)

Laag-, Hooglandbos

Klein; met een korte, beitelvormige snavel, zwart. 
Kroon en mantel bruin; onderrug, stuit, boven-, 
onderstaartdekveren en staart kastanjerood. Vleugels
bruin met een beige band. Keel beigewit, van onder 
olijfbruin met beige pijlpunten op de borst en vagere 
strepen lager. Poten rosegrijs.
Broedvogel.
VIII.407.10

Cinnamon-throated 
woodcreeper,
Dendrexetastes rufigula 
rufigula,
Bruinkeelmuisspecht
23-27 cm (Dodaars 23-29)

Kustvlakte, Laaglandbos

Voornamelijk bruin, blekere onderzijde, vleugels en 
staart kastanje. Een paar strepen op de rug en meer 
opvallende op de borst zijn wit met zwarte randen. 
Op de buik en anaalstreek enige zwarte strepen. 
Stevige, vrijwel rechte snavel, grijs; poten grijs.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.411.13

Red-billed woodcreeper,
Hylexetastes perrotii perrotii,
Roodsnavelmuisspecht
25-30 cm (Dodaars 23-29)

Noordelijke savanne, Laag-, 
Hooglandbos

Zware, iets gebogen, wijnrode snavel. Kroon donker 
olijf, teugel en streep beneden het oog witachtig, 
mantel olijfbruin, stuit en staart kastanjerood. 
Keelzijden olijfbruin, het midden wittig, lagere 
onderdelen grijzig olijfbruin, het midden van de buik
licht wit en grijs gebandeerd, anaalstreek oker en 
zwart gebandeerd. Poten olijfgroen.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.412.14

Strong-billed woodcreeper,
Xiphocolaptes 
promeropirhynchus 
tenebrosus,
Reuzenmuisspecht
26-35 cm (Kauw 30-34)

Laaglandbos

Kroon donkerbruin, bleek gestreept. Rug bruin, 
kruinstrepen lopen nog wat door. Onderrug 
kastanjerood. Vage lichte streep onder het oog en een
donkere snor. Keel wittig, rest onder licht beige 
gestreept. Vleugels en staart kastanjerood. Snavel 
beetje gebogen, hoornkleurig.
Status onbekend.
VIII.415.16
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Amazonian barred 
woodcreeper,
Dendrocolaptes certhia 
certhia,
Gebandeerde muisspecht
26-29 cm (Dodaars 23-29)

Laaglandbos

Kroon, nek en zijkant van de kop lichtbruin, zwart 
geschubd. Mantel olijfbruin, vaag zwart 
dwarsgestreept; stuit, vleugels en staart kastanjerood.
Onderdelen licht beigebruin, kin en keel vuilwit, 
beide zwak zwart gebandeerd. Snavel wat gebogen, 
grijsbruin tot zwart, poten grijzig.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.419.21

Black-banded woodcreeper,
Dendrocolaptes picumnus 
picumnus,
Blauwsnavelmuisspecht
24-31 cm (Dodaars 23-29)

Laag-, Hooglandbos

Kroon en mantel bruin met beige strepen; stuit, 
vleugels en staart kastanjerood. Keel beige, borst 
bruin, beide met brede, beige strepen; buik bruin met
zwarte dwarsstrepen. Stevige, rechte, zwarte snavel, 
grijsgroene poten.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.421.23

Chestnut-rumped 
woodcreeper,
Xiphorhynchus pardalotus 
pardalotus
Roodkeelmuisspecht
22-24 cm (Dodaars 23-29)

Laag-, Hooglandbos

Snavel slank, gebogen, zwart. Kop bruin, smal beige 
gestreept; beige wenkbrauwstreep, mantel bruin met 
beige tranen met een zwarte rand. Stuit, vleugels en 
staart kastanje. Keel en buik kaneelbeige, daartussen 
olijfbruin met kaneelbruine strepen. Poten grijs.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.426.28

Striped woodcreeper,
Xiphorhynchus obsoletus 
obsoletus,
Gestreepte muisspecht
18-21 cm (Spreeuw 19-22)

Kustvlakte

Kroon zwartachtig met veel beige tranen, 
zwartgerand. Rug roodbruin met witte, zwart 
gerande strepen die ver op rug doorlopen. Keel 
beigewit, rest onder grijsolijfbruin met witte, zwart 
gerande strepen. Snavel recht, bruin en grijs; poten 
grijsgroen.
Broedvogel.
VIII.428.31

Buff-throated woodcreeper,
Xiphorhynchus guttatus 
polystictus,
Geelkeelmuisspecht
23-30 cm (Dodaars 23-29)

Kustvlakte, Laag-, 
Hooglandbos

Van boven roodbruin; kroon zwartachtig met beige 
tranen die strepen worden op de mantel; stuit, 
vleugels en staart kastanjerood. Keel beige; 
onderdelen beigebruin, met ronde, beige vlekken die 
op de buik vrijwel verdwijnen. Lange, flinke snavel, 
vrijwel zwart; poten grijsgroen.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.429.32
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Straight-billed woodcreeper,
Xiphorhynchus picus picus,
Priemsnavelmuisspecht
18-22 cm (Spreeuw 19-22)

Kustvlakte

Kroon donkerbruin, wit gevlekt, scherp 
contrasterend met de kastanjerode rug: de 
traanvormige vlekken van de kroon bereiken de 
mantel net. Vleugels en staart roestrood. Keel wit, 
verder van onder olijfbruin; brede, witte, 
zwartomrande strepen op de borst, naar achter 
vervagend. Lichte, rechte snavel; groenige poten.
Broedvogel.
VIII.435.38

Narrow-billed woodcreeper,
Lepidocolaptes angustirostris 
griseiceps,
Wenkbrauwmuisspecht
18-22 cm (Spreeuw 19-22)

Zuidelijke savanne

Lange, smalle, gebogen, bleke snavel. Kroon 
grijsbruin met bleke strepen, flinke wittige 
wenkbrauwstreep, donkere oogstreep. Van boven 
roodbruin, van onder roomwit.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.439.40

Lineated woodcreeper,
Lepidocolaptes albolineatus 
albolineatus,
Witstreepmuisspecht
17-19 cm (Kwartel 16-18)

Noordelijke savanne, Laag-, 
Hooglandbos, Zuidelijke 
savanne

Klein met een slanke, lichte, gebogen snavel. Kop 
donkerbruin met beige strepen die smaller worden 
naar de nek en de rug niet halen. Vleugels, stuit en 
staart kastanje; de vleugels met donkere punten. Keel
beige; de overige onderd elen sterk gestreept 
olijfbruin, die strepen zijn zwart omrand. Poten 
groenig.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.440.42

Curve-billed scythebill,
Campylorhamphus 
procurvoides procurvoides,
Kromsnavelmuispecht
23-25 cm (Dodaars 23-29)

Laaglandbos, Zuidelijke 
savanne

Zeer lange, slanke, sterk gebogen, rode snavel. Het 
donker van de kop verloopt naar bruin op de rug en 
onderzijde. Vleugels en staart koperrood. Beige 
strepen op kop en hals. Pijlvormig strepen op de 
borst die lager vervagen. Keel beige. Poten grijzig.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.445.50

Familie: Thamnophilidae; Typical antbirds; Echte miervogels
Kleine tot middelgrote vogels, meestal met nogal korte vleugels, sterke poten; vele met een korte staart maar sommige met een lange, 
getrapte staart; ze hebben een naar verhouding grote snavel, soms met haak; veren zacht, meestal niet fel gekleurd, maar vele met een 
heldere of witte vlek op de rug.

Fasciated antshrike,
Cymbilaimus lineatus lineatus,
Zebramierklauwier
17-18 cm (Kwartel 16-18)

Laag-, Hooglandbos

Zware, zwartgrijze haaksnavel. Felrood oog. Kap 
zwart, voor de rest hele vogel smal zwart-wit 
gebandeerd. Poten blauwgrijs.
♀: Roodbruine kroon en voor de rest donkerbruin/ 
geelbruin gebandeerd.
Broedvogel.
VIII.533.1
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Black-throated antshrike,
Frederickena viridis,
Zwartkeelmierklauwier
19-20 cm (Spreeuw 19-22)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laag-, Hooglandbos

Zware, zwart met grijze klauwierensnavel. Gekuifd; 
leigrijs. Kop, hals en borst zwart. Iris felrood. Poten 
blauwgrijs.
♀: Kroon, nek, rug, vleugels, flanken roodbruin; de 
rest zwart-wit gebandeerd.
Broedvogel.
VIII.537.7

Great antshrike,
Taraba major semifasciatus,
Grote mierklauwier
19-20 cm (Spreeuw 19-22)

Kustvlakte, Laaglandbos

Zware, vrijwel geheel zwarte klauwiersnavel; kuif, 
felrood oog. Bovendelen zwart, met kap tot over het 
oog. Drie witte vleugelstrepen en een witte vlek op 
de rug. Van onderen wit met grijze flanken. Staart 
zwart, buitenste veren met witte dwarsstrepen. Poten
grijs.
♀: Van boven oranjerood; van onder wit, anaalstreek
roodbruin.
Broedvogel.
VIII.537.9

Black-crested antshrike,
Sakesphorus canadensis 
canadensis,
Zwartkuifmierklauwier
14-16 cm (Huismus 14-16)

Marien, Kustvlakte, 
Laaglandbos

Zware, zwarte klauwiersnavel; kuif. Kop en borst 
zwart, dat zwart eindigend in een punt op de buik. 
Een witte halsring; de rug bruin; de vleugels zwart , 
drie witte vleugelstrepen, slagpennen met witte 
randen. Staart zwart met witte randen en einde. 
Poten donkergrijs. Van onderen lichtgrijs.
♀: Kroon en kuif helder roodbruin, de rug is doffer 
roodbruin, de vleugelstrepen zijn beige. De rest van 
de kop en de keel beigewit; verder van onder 
kaneelbeige, met zwarte strepen op de borst.
Broedvogel.
VIII.541.10

Black-crested antshrike,
Sakesphorus canadensis 
fumosus,
Zwartkuifmierklauwier
14-16 cm (Huismus 14-16)

Kustvlakte, Laaglandbos

Zware, zwarte klauwiersnavel; kuif. Kop en borst 
zwart, dat zwart eindigend in een punt. Rug 
bruinzwart; vleugels zwart , drie witte 
vleugelstrepen, slagpennen met witte randen, weinig 
wit in staart. Onder leigrijs.
♀: Als boven maar donkerder en borst zwaar 
gestreept.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.541.10

Band-tailed antshrike,
Sakesphorus melanothorax,
Bandstaartmierklauwier
16-17 cm (Kwartel 16-18)

Laaglandbos

Zware, zwarte klauwiersnavel. Ravenzwart, met 
kleine witte schoudervlekken, witte vlekjes op de 
vleugel in drie rijen en een brede witte eindband aan 
de staart.
♀: Helder bruinrood. Masker, keel en borst zwart.
Broedvogel.
VIII.542.14
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Barred antshrike,
Thamnophilus doliatus 
doliatus,
Gebandeerde mierklauwier
15-16 cm (Huismus 14-16)

Kustvlakte

Zware, zwarte klauwiersnavel. Korte kuif, iris 
strogeel. De hele kop is zwart-wit gestreept, de rest 
is zwart-wit gebandeerd: gevangenispak.
♀: Bovendelen, vleugels en staart kastanjerood. Kop 
en hals lichtbeige, zwart gestreept. Keel wit, verder 
onder kaneelbeige.
Broedvogel.
VIII.545.17

Mouse-coloured antshrike,
Thamnophilus murinus 
murinus,
Grijze mierklauwier
13-14 cm (Huismus 14-16)

Laag-, Hooglandbos, 
Zuidelijke savanne

Zware, zwarte klauwiersnavel. Grijs; van boven 
donkerder, vleugels bruin met witte vlekjes in rijen, 
staart donkerder, keel en buik bijna wit.
♀: Oranjebruin, vleugels bruin met beige vlekjes. 
Keel en buik wit, daartussen olijfbruin.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.554.32

Northern slaty antshrike,
Thamnophilus punctatus 
punctatus,
Gevlekte mierklauwier
13-15 cm (Huismus 14-16)

Noordelijke savanne, Laag-, 
Hooglandbos

Zware, zwarte of blauwe klauwiersnavel. Kroon 
zwart, rest van kop en lijf grijs. Rug met zwarte 
vlekken, vleugels zwart met witte vlekken in rijen en
witte randen. Staart zwart met witte vlekken en wit 
einde.
♀: Oranjebruin; gezicht lichter met bruine vlekjes, 
vleugels donkerbruin met witte vlekken in rijen. 
Onder wat lichter. Staart voornamelijk kastanje.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.557.35

Amazonian antshrike,
Thamnophilus amazonicus 
divaricatus,
Amazonemierklauwier
14 cm (Huismus 14-16)

Laag-, Hooglandbos

Zware, zwarte klauwiersnavel. Lijkt erg veel op 
vorige: van onder wat donkerder, bovenrug eerder 
zwart dan grijs.
♀: Van boven als vorige:oranjebruin. Maar van 
onder okerbruin. Staart zwart.
Broedvogel.
VIII.559.40

Spot-winged antshrike,
Pygiptila stellaris occipitalis,
Vlekvleugelmierklauwier
12-13 cm (Huismus 14-16)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laag-, Hooglandbos

Zware, zwarte klauwiersnavel. Kroon zwart; rug, 
vleugels, staart en onderzijde blauwgrijs. Zwarte 
vlekken op de mantel, drie rijen witte vlekken op de 
vleugel. Korte staart.
♀: Voorhoofd, gezicht en onderzijde licht 
oranjebruin, rest blauwgrijs. Vleugels bruin zonder 
vlekken. Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.565.43

White-streaked antvireo,
Dysithamnus leucostictus 
tucuyensis,
Witstreepmiervireo
12-13 cm (Huismus 14-16)

Hooglandbos

Man donkergrijs, vleugeldekveren met witte toppen 
in drie lijntjes.
Vrouw roodbruin boven, wangen en onderzijde grijs,
met witte vlekken en strepen. Flanken en anaalstreek
olijf en ongestreept.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.573.55
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Dusky-throated antshrike,
Thamnomanes ardesiacus 
obidensis,
Grijskeelmierklauwier
13-14 cm (Huismus 14-16)

Laag-,Hooglandbos

Zware, zwarte klauwiersnavel. Loodgrijs; van onder 
wat lichter. Keel zwart, staart met een smal wit 
randje.
♀: Olijfbruin van boven, vleugels en staart iets roder.
Keel vuilwit, verder van onder oker.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.574.58

Cinereous antshrike,
Thamnomanes caesius 
glaucus,
Temmincks mierklauwier
14-15 cm (Huismus 14-16)

Laag-, Hooglandbos

Zware, zwarte klauwiersnavel. Leigrijs, onder 
lichter.
♀: Ondersnavel wit. Donkerbruin; stuit, vleugels en 
staart roodbruin. Keel wit, borst olijfgrijs, rest onder 
roodbruin.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.575.60

Pygmy antwren,
Myrmotherula brachyura,
Dwergmiersluiper
8 cm (Goudhaan 9-10)

Laag-, Hooglandbos

Klein met zeer korte staart. Kroon en mantel zwart-
wit gestreept; witte rugvlek, zwarte snorstreep; stuit 
grijs. Twee witte banden op de zwarte vleugel; 
slagpennen en staart zwart, de staart met een smal 
wit randje. Keel wit; rest onder bleekgeel, met 
zwarte strepen op de zijden van de borst.
♀: Wat wit is bij de man is hier beige; keel en borst 
beige.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.577.62

Guianan streaked antwren,
Myrmotherula surinamensis,
Gestreepte miersluiper
9-10 cm (Goudhaan 9-10)

Laaglandbos

Korte staart. Bovendelen zwart-wit gestreept; stuit 
grijs, witte schoudervlek. Vleugels zwart met twee 
witte vleugelstrepen en witte randen aan de 
slagpennen. Van onderen wit met zwarte strepen.
♀: Kop, hals en onderzijde oranjebruin; kroon en 
nek zwart gestreept; buik lichter.
Broedvogel.
VIII.577.64

Rufous-bellied antwren,
Myrmotherula guttata,
Roodbuikmiersluiper
9-10 cm (Goudhaan 9-10)

Laag-, Hooglandbos, 
Zuidelijke savanne

Korte staart. Hele voorzijde grijs, keel bleker. 
Anaalstreek roodbruin; stuit kaneelbruin, evenals 
staartpunt en grote druppels op de zwarte vleugel; 
slagpennen kaneel gerand.
♀: Van boven grijsbruin, borst olijf.
Broedvogel.
VIII.583.72

Brown-bellied antwren,
Myrmotherula gutturalis,
Bruinbuikmiersluiper
10-11 cm (Goudhaan 9-10)

 
Laag-, Hooglandbos

Olijfbruin van boven, vleugels en staart roodbruin. 
Vleugeldekveren met kleine witte vlekken. Keel 
zwart, wit gevlekt; wangen en borst grijs, buik 
oranjebruin. Iris wit.
♀: Keel lichtbeige, rest onder gelig bruin. 
Vleugelvlekjes beige.
Broedvogel.
VIII.584.75
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White-flanked antwren,
Myrmotherula axillaris 
axillaris,
Witflankmiersluiper
9-10 cm (Goudhaan 9-10)

Laag-, Hooglandbos, 
Zuidelijke savanne

Leigrijs, vleugels zwart met witte vlekjes, staart 
zwart met smal wit einde, schouder wit. Keel, borst 
en het midden van de buik zwart; lange, zijdeachtige,
witte pluimen aan de flanken.
♀: Olijfbruin boven, beige onder, kleinere 
flankpluimen.
Broedvogel.
VIII.590.83

Plain-winged antwren,
Myrmotherula behni inornata,
Behns miersluiper
9,5 cm (9-10 Goudhaan)

 
Noordelijke savanne, Laag-, 
Hooglandbos

Man leigrijs; keel, hals en middenborst zwart, in een 
punt uitlopend.
Vrouw: Van boven roodbruin, onder achterkant 
olijfbruin, voorkant olijfbeige, keel witachtig.
Geen afbeelding gevonden. 
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.595.89

Long-winged antwren,
Myrmotherula longipennis 
longipennis,
Langvleugelmiersluiper
9-11 cm (Goudhaan 9-10)

Hooglandbos 

Leigrijs, maar keel en borst zwart; vleugeldekveren 
zwart met witte banden; staart leigrijs, wit gerand.
♀: Bovendelen olijfbruin; keel en borst beige, lager 
wit.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.596.93

Grey antwren,
Myrmotherula menetriesii 
cinereiventris,
Bonte miersluiper
9-10 cm (Goudhaan 9-10)

Laag-, Hooglandbos

Leigrijs, bleker van onder. Zwarte vleugeldekveren 
met witte banden; staart met smalle witte randen.
♀: Boven olijfbruin, onder okerbeige.
Broedvogel.
VIII.597.95

Spot-tailed antwren,
Herpsilochmus sticturus,
Vlekstaartmiersluiper
10-11 cm (Goudhaan 9-10)

Laaglandbos

Zwarte kroon en oogstreep. Lange witte 
wenkbrauwstreep tot in de nek. Rug grijs en zwart 
met een witte schoudervlek. Vleugels zwart met een 
witte band en witte vlekken op een rij; slagpennen 
wit gerand. Staart zwart met witte vlekken in het 
midden, een witte buitenrand en punt. Onder grijs, 
keel en buikmidden wit.
♀: Kastanje strepen in de kroon; van onderen 
grijswit.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.603.106
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Todd's antwren,
Herpsilochmus stictocephalus,
Todds miersluiper
10-11 cm (Goudhaan 9-10)

Laag-, Hooglandbos

♂: In het veld hetzelfde als de vorige.
♀: Kroon zwart met grote witte vlekken. Keel en 
buik wit,borst en flanken beige.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.607.110

Rufous-winged antwren,
Herpsilochmus rufimarginatus
frater,
Roodvleugelmiersluiper
10-12,5 cm (Goudhaan 9-10)

Hooglandbos

Kastanje randen aan de slagpennen. Kroon en 
oogstreep zwart, lange wenkbrauwstreep wit. Rug 
grijs, wat lager zwart. Vleugeldekveren zwart met 
witte randen. Staart zwart met witte rand en tip. Keel
wit, verder onder roomwit.
Vrouw heeft rode kroon en bruine rug.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.608.113

Dot-winged antwren,
Microrhopias quixensis 
microstictus,
Spikkelvleugelmiersluiper
11-12 cm (Goudhaan 9-10)

Laaglandbos

Glanzend zwart. Grote, half verborgen schoudervlek;
vleugels met kleine witte vlekjes in rijen, staart met 
wit eind, onderstaartdekveren wit.
♀: Doffer. Van onder roodbruin.
Broedvogel.
VIII.609.114

White-fringed antwren,
Formicivora grisea grisea,
Witbandmiersluiper
12-13 cm (Goudhaan 9-10)

Noordelijke savanne

Kroon en bovenzijde donker grijsbruin. Lange, witte 
wenkbrauwstreep die doorloopt over borst en 
flanken. Op de flanken bestaat hij uit lange, 
zijdeachtige veren. Vleugels zwart met drie witte 
banden. Staart getrapt, zwart, met witte veereinden 
en buitenrand. Wang, hals, keel en onderdelen zwart.
♀: Wenkbrauw beige. Beige onderdelen, de lange 
flankveren zijn beigewit.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.613.116

Rusty-backed antwren,
Formicivora rufa chapmani,
Roestrugmiersluiper
12-13 cm (Goudhaan 9-10)

Vrijwel alleen Suriname
Zuidelijke savanne

Lijkt op vorige. Kop en bovenzijde donkerbruin. 
Lange, witte wenkbrauwstreep die doorloopt over 
borst en flanken; daar met lange, kaneelkleurige, 
zijdeachtige veren. Vleugels bruinzwart met witte 
vlekken. Staart getrapt, zwart, met witte veereinden 
en buitenrand. Wang, hals, keel en onderdelen zwart.
Onderbuik wit.
♀: Vanaf wang naar onderen zwart-wit gestreept, 
flanken en onderbuik kaneelkleurig.
Broedvogel.
VIII.615.120
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Rufous-rumped antwren,
Terenura callinota guianensis,
Grijswangmiersluiper
10-11 cm (Goudhaan 9-10)

Suriname en Guyana
Laag-, Hooglandbos

Zwarte kap, witte wenkbrauwstreep, zwarte 
oogstreep. Rug olijfgroen, stuit roodbruin, staart 
grijsbruin met olijf veerranden. Kleine, heldergele 
schoudervlek. Vleugels bruingrijs met twee gele 
vleugelbanden en wittige vlekken, slagpennen met 
olijf randen. Vanaf wang naar onder lichtgrijs, 
abdomen citroengeel.
♀: Geen schoudervlek. Kap bruingrijs.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.625.133

Ash-winged antwren,
Terenura spodioptila 
spodioptila,
Grijsvleugelmiersluiper
10-11 cm (Goudhaan 9-10)

Laaglandbos

Kroon en nek zwart; mantel, stuit en staart grijs, 
daartussen kastanje. Wenkbrauwstreep wit, oogstreep
zwart, vleugels grijszwart met twee witte banden. 
Van onder lichtgrijs, abdomen wit.
♀: Kop en rug bruin. Wenkbrauw, keel en borst 
beige.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.626.136

Blackish antbird,
Cercomacra nigrescens 
nigrescens,
Moerasmiervogel
14-15 cm (Huismus 14-16)

Kustvlakte

Zwartgrijs. Grote, witte middenrugvlek; 
vleugelbocht wit, piepkleine witte vleugelvlekjes.
♀: Van boven olijfbruin. Voorhoofd, wang en 
onderzijde oranjebruin.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.629.137

Dusky antbird,
Cercomacra tyrannina 
saturatior,
Tiranmiervogel
14-15 cm (Huismus 14-16)

Laag-, Hooglandbos 

Asgrijs. Grote middenschoudervlek. Vleugels zwart 
met smalle witte banden.
♀: Van boven olijfgroen. Wenkbrauwstreep en 
onderzijde oranjebruin.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.629.139

Grey antbird,
Cercomacra cinerascens 
immaculata,
Grijze miervogel
13-14 cm (Huismus 14-16)

Laag-, Hooglandbos

Als vorige maar donker blauwgrijs. Staart zwart met 
smalle witte veereinden.
♀: Van boven olijfbruin; van onder olijfgeel.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.631.142
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White-browed antbird,
Myrmoborus leucophrys 
angustirostris,
Witbrauwmierkruiper
12-13 cm (Huismus 14-16)

Laaglandbos

Voorhoofd en wenkbrauw wit, verder van boven 
leigrijs. Wangen en keel zwart.
♀: Voorhoofd en wenkbrauw kaneelkleurig, rest 
kroon roodachtig bruin. Verder van boven olijfbruin, 
kleine wittige vlekjes op de vleugel. Wang zwart, 
verder onder wit, flanken olijf.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.641.153

Warbling antbird,
Hypocnemis cantator cantator,
Orpheusmierkruiper
11-12 cm (Goudhaan 9-10)

Laag-, Hooglandbos, 
Zuidelijke savanne

Kroon zwart, in het midden met witte strepen; witte 
wenkbrauw en teugel; zijkant van kop en hals zwart-
wit gestreept. Rug olijfgrijs met zwarte vlekken; stuit
en staart roodbruin. Vleugeldekveren zwart met witte
vlekjes. Onder wit, maar flanken oranjerood; borst 
met zwarte strepen en schubben.
♀: Kroonstrepen en vleugelvlekjes beige.
Broedvogel.
VIII.645.157

Black-chinned antbird,
Hypocnemoides melanopogon 
melanopogon,
Zwartkinmierkruiper
11-12 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte, Laaglandbos

Blauwgrijs, onder lichter. Keel zwart, Witte vlekjes 
in drie rijen op de dekveren. Staart zwart met witte 
randen. Iris lichtblauw.
♀: Van onder wit, flanken olijfgrijs, borst grijs 
gevlekt.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.646.159

Silvered antbird (Venezuelan
silvered antcatcher),
Sclateria naevia naevia,
Mangrovemiervogel
14-16 cm (Huismus 14-16)

Kustvlakte

Lange, slanke, zwarte snavel. Leigrijs; witte vlekjes 
in rijen op de vleugel. Keel wit, onderzijde wit met 
grijze strepen. Korte staart.
♀: Van boven dof bruin, vlekjes op de vleugel 
kaneel. Onder wit, stevig gestreept met bruin en 
beige.
VIII.648.163

Black-headed antbird,
Percnostola rufifrons 
rufifrons,
Roetkopmiervogel
13-16 cm (Huismus 14-16)

Laag-, Hooglandbos

Donkergrijs, kroon zwart, kuifje; dekveren zwart met
drie smalle, witte bandjes; kin en keel zwart. Iris 
rood.
♀: Bovendelen donker olijfgrijs. Dekveren met drie 
kaneelkleurige banden, slagpennen olijfgrijs. Kap 
zwart; rest van kop, keel en borst kaneelrood, lichter 
naar achter; flanken olijfgrijs.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.651.164
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Spot-winged antbird,
Percnostola leucostigma 
leucostigma,
Vlekvleugelmiervogel
14-16 cm (Huismus 14-16)

Laaglandbos

Grijszwart, geen kuif, vleugels en staart zwart. 
Kleine, ronde, witte vlekken op de dekveren. Gezicht
en onderzijde lichter grijs, donkerder wordend naar 
achter. Poten rose.
♀: Kap donkergrijs, rug donker olijfbruin, vleugels 
en staart dof zwart, vlekjes kaneelkleurig; rest van de
kop lichtgrijs; onderzijde donker kaneelrood.
Broedvogel.
VIII.652.167

White-bellied antbird,
Myrmeciza longipes 
griseipectus,
Witbuikmiervogel
14,5-15,5 cm (Huismus 14-16)

Zuidelijke savanne

Man: Van boven, vleugels en staart donker 
roodbruin, vlek tussen schouders wit. Grijze 
wenkbrauwstreep die zich verbreedt naar de borst; 
oorstreek, hals en bovenste deel van de borst zwart. 
Lagere borst en buikzijden grijs, buikmidden wit, 
flanken en onderstaart kaneelbruin. Poten 
vleeskleurig.
Vrouw: Kroon en nek donkerbruin, wenkbrauw grijs,
wangen donker. Vleugeldekveren met een zwarte 
dwarsstreep. Keel, borst, flanken en anaalstreek 
kaneel; buik wit.
Status onbekend.
VIII.655.172

Ferruginous-backed antbird,
Myrmeciza ferruginea 
ferruginea,
Roodrugmiervogel
14-15 cm (Huismus 14-16)

Laag-, Hooglandbos

Snavel van boven zwart, van onder blauwgrijs. 
Bovendelen kastanje. Wenkbrauwstreep, gezicht 
onder het oog, keel en borst zwart. Een lange witte 
streep achter het oog tot over zijborst. De onderborst 
is wit met grijze wolkjes, rest onder roodbruin. 
Dekveren zwart met twee beige banden.
♀: Witte keel.
Broedvogel.
VIII.657.174

Black-throated antbird,
Myrmeciza atrothorax 
atrothorax,
Zwartkeelmiervogel
13-14 cm (Huismus 14-16)

Kustvlakte

Donkerbruine kroon en mantel; witte 
midschoudervlek; stuit roetzwart. Vleugels 
donkerbruin, dekveren met kleine witte stippen met 
zwarte randen. Staart zwart. Voorhoofd, gezicht en 
onderzijde donkergrijs; keel, borst en anaalstreek dof
zwart.
♀: Stippen groter en beige. Keel wit, overgaand in 
het kastanjerood van hals en borst; de zijden zijn 
bleker en het midden van het abdomen is beigewit.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.665.189
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Spot-backed antbird,
Hylophylax naevius naevius,
Bruinvlekmiervogel
11-12 cm (Huismus 14-16)

Hooglandbos

Kroon bruinzwart; rug bruin, in het midden zwart 
met beige vlekken. Slagpennen bruin, dekveren 
zwart met grote witte vlekken. Staart bruin, dan 
zwart, dan wit. Wang grijs, keel en hals zwart; onder 
wit met zwarte vlekken op borst en op zijkant; meer 
naar onder beige. Waarschijnlijk broedvogel.
♀: Keel wit; daarboven een forse zwarte snor die 
doorloopt tot in hals; onderzijde lichtbeige.
VIII.667.191

Scale-backed antbird,
Hylophylax poecilinotus 
poecilinotus,
Schubrugmiervogel
12-13 cm (Huismus 14-16)

Hooglandbos

Loodgrijs; onderrug en vleugeldekveren zwart-wit 
geschubd. Staart zwart met in het midden witte 
vlekken en een wit einde.
♀: Kroon, nek, wang en kin okeroranje; rug 
roodbruin. Onder lichtgrijs, keel wit, flank en 
anaalstreek beige.
Broedvogel.
VIII.668.193 

Wing-banded antbird,
Myrmornis torquata torquata,
Bonte mierlijster
15-16 cm (Huismus 14-16)

Laag-, Hooglandbos, 
Zuidelijke savanne

Kroon kastanjebruin; rug grijsbruin, kastanje 
gevlekt, bovendien een rij zwarte vlekken; onderrug 
en staart kastanjerood. Vleugels zwart, twee beige 
banden op de dekveren en een op de handpennen, 
een witte band over de handpennen (alleen te zien in 
vlucht). Oorstreek, hals en borstband zwart-wit 
geschubd; keel zwart; verder naar onder asgrijs, 
anaalstreek kastanjerood.
♀: Keel oranjerood, alleen de kin zwart.
Broedvogel.
VIII.671.194

White-plumed antbird,
Pithys albifrons albifrons,
Witpluimmiervogel
12-13 cm (Huismus 14-16)

Laaglandbos

Kap en wang zwart; een smalle, witte streep achter 
het oog; rond snavelbasis lange, witte pluimen, die 
boven de snavel vormen twee horens, die eronder 
een baard. Rug en vleugels grijs.  Onderzijde en hals 
kastanje. Poten oranje.
Broedvogel.
VIII.671.195

Rufous-throated antbird,
Gymnopithys rufigula 
rufigula,
Roodkeelmiervogel
12-13 cm (Huismus 14-16)

Laag-, Hooglandbos

Omberbruin. Voorhoofd en teugel zwart, wang en 
keel kastanje; rest onder beige, naar achter en opzij 
olijfbruin. Naakte plek om oog lichtblauw.
Waarschijnlijk broedvogel. 
VIII.673.198
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Familie: Formicariidae, Ground-antbirds, Mierlijsters
Tamelijk kleine tot middelgrote, plompe, voornamelijk op de grond levende vogels met korte, afgeronde vleugels; lange poten en een korte
staart, grote kop en grote ogen; meestal saai gekleurd: roodbruin, olijf, bruin, zwart en wit domineren.

Rufous-capped antthrush,
Formicarius colma colma,
18 cm (Kwartel 16-18)

Roodkapmierlijster

Laag-, Hooglandbos

Kroon en nek kastanje. Voorhoofd, teugel, zijkant 
van de kop, keel en borst zijn zwart. Het zwart van 
de borst gaat naar onder geleidelijk over in donker 
olijfgrijs. Rug en vleugels olijfbruin, vleugelbocht 
beige, basis van de handpennen kaneel. Lager onder 
olijfgrijs.
♀: Teugel wit; keel wit, zwart gevlekt. Middenbuik 
beigewit.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.703.1 

Black-faced antthrush 
(Venezuelan antthrush),
Formicarius analis crissalis,
Zwartkeelmierlijster
17 cm (Kwartel 16-18)

Laag-, Hooglandbos

Rug en vleugel olijfbruin,stuit roodbruin, staart 
olijfbruin met zwart eind. Handpennen zwart met 
bruine randen. Witte teugelvlek omringd door zwart, 
onder het oog zwart, de keel zwart; achter het oog en
de hals kaneelrood. Borst en flanken grijs, wit op de 
buik, anaalstreek kaneel. Kale oogring blauwgrijs. 
Poten rosegrijs.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.703.3

Short-tailed antthrush,
Chamaeza campanisona 
fulvescens,
Kortstaartmierlijster
19-20 cm (Spreeuw 19-22)

Hooglandbos

Lijkt een lijster met een korte snavel, staart en poten.
Van boven roodbruin, streep achter oog wit; staart 
met een subterminale zwarte band en een kleine, 
bijna witte punt. 
Status onbekend.
VIII.705.7

Spotted antpitta,
Hylopezus macularius 
macularius,
Roodflankmierpitta
14 cm (Huismus 14-16)

Laag-, Hooglandbos

Donkergrijze kap tot op oog, bovenzijde olijfbruin. 
Dekveren met twee oranjebeige banden, handpennen
van buiten en aan de basis oranjebruin. Teugel en 
oogring oranjebeige, oorstreek olijfbruin; onder de 
oorstreek een zwarte streep. Bovendien is er een 
zwarte snorstreep. Van onder geelwit met veel 
zwarte strepen op de borst; flanken en anaalstreek 
oranjebeige. Snavel boven zwart, onder deels 
lichtrose. Korte staart, hoog op de poten.
Broedvogel.
VIII.709.13

Thrush-like antpitta,
Myrmothera campanisoma 
campanisoma,
Lijstermierpitta
15 cm (Huismus 14-16)

Laag-, Hooglandbos

Korte staart, hoog op de poten. Bovenzijde, vleugels 
en staart roodbruin; van onder wit, op de borst 
grijsbruin gestreept, flanken grijs. Snavel van boven 
zwart, de helft van de ondersnavel wit; poten 
grijsrose.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.711.21
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Variegated antpitta,
Grallaria varia varia,
Bonte koningsmierpitta
18-21 cm (Spreeuw 19-22)

Laag-, Hooglandbos

Korte staart, hoog op de poten. Voorhoofd olijfbruin,
kroon en nek grijsblauw, mantel olijfbruin: alle zwart
geschubd. Vleugels donkerbruin; handpennen met 
brede, roodachtige randen; armpennen met 
olijfbruine randen; staart kastanje. Teugel en 
snorstreep roomwit; oorstreek olijfbruin met witte 
strepen; keel donkerbruin met smalle, bleke strepen; 
tussen keel en borst wat wit; vanaf de borst wordt het
bruin lichter tot roomwit, met roomgele strepen die 
naar achter toe verbreden, op de buik nog wat bruine
vlekken; anaalstreek kaneelbeige. Poten rosegrijs.
Broedvogel.
VIII.715.26

Familie: Conopophagidae, Gnateaters, Muggeneters
Kleine, gedrongen vogels met een korte staart; korte, ronde vleugels; naar verhouding lange poten en een platte, zwak gehaakte snavel; de 
meeste met opvallende, witte pluimen achter de ogen.

Chestnut-belted gnateater,
Conopophaga aurita aurita,
Cayennemuggeneter
11-13 cm (Goudhaan 9-10)

Laag-, Hooglandbos, 
Zuidelijke savanne

Kap chocoladebruin; een streep van zijdeachtige, 
lange, witte veren loopt van achter het oog naar de 
nek; verder van boven olijfbruin, zwart geschubd. 
Vleugels donkerbruin, dekveren met roodbruine 
randen, armpennen olijf met beige einden, 
handpennen met smalle beige randen, staart 
donkerbruin met een olijf waas. Voorhoofd, teugel 
tot boven het oog, wangen en keel zwart: masker; 
borst bruin, flanken olijfbruin; verder onderzijde wit.
♀: Geen zwart masker; zijkant van de kop olijfbruin,
kin wit. Poten grijsrose.
Waarschijnlijk broedvogel.
VIII.745.1

Familie: Cotingidae, Cotingas, Cotinga's
Erg kleine tot grote boombewoners, buitengewoon variabel zowel in vorm als in verenpak, de mannen van veel soorten zijn schitterend 
gekleurd of hebben anderszins opvallende versieringen; ze eten meest, sommige soorten uitsluitend, fruit.

Sharpbill (Venezuelan 
sharpbill),
Oxyruncus cristatus 
hypoglaucus,
Scherpsnavel
17 cm (Kwartel 16-18)

Hooglandbos

Scherpe, donkere snavel; rode kroon; kop wit, zwart 
geschubd. Van boven olijfgroen met twee 
onduidelijke gelige vleugelstrepen. Borst grijzig met 
zwarte schubben, rest onderzijde licht geelgroen met 
zwarte vlekken, middenbuik roomwit. Iris oranje.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX.73.1

Dusky purpletuft,
Iodopleura fusca,
Zwartkapdwergcotinga
11 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laag-, Hooglandbos

Zwaluwachtige vleugels, brede snavel. Leizwart van 
boven, van onder grijs, middenbuik wit. Witte 
staartbasis. Kleine violette (bij ♀ witte) pluim op 
flank.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX.87.26
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Screaming piha,
Lipaugus vociferans,
Schreeuwpiha
24-28 cm (Dodaars 23-29)

Laag-, Hooglandbos, 
Zuidelijke savannne

Grijs, donkerder op vleugels en staart, onder bleker, 
vooral keel en buik.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX.89.35

Purple-breasted cotinga,
Cotinga cotinga,
Purperborstcotinga
18 cm (Kwartel 16-18)

Noordelijke savanne, Laag-, 
Hooglandbos

♂: Van boven glanzend kobaltblauw met naar achter 
wat zwarte vlekken. Purper van keel tot buik. 
Vleugels en staart zwart, vleugeldekveren blauw 
gerand.
♀: Van boven bruin, wit geschubd. Onder beige tot 
wit met donkerbruine vlekken, kin en anaalstreek 
ongevlekt.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX.94.46

Spangled cotinga,
Cotinga cayana,
Halsbandcotinga
20 cm (Spreeuw 19-22)

Noordelijke savanne, 
Hooglandbos

Glanzend turkooisblauw met enkele zwarte vlekken. 
Keel purperrood. Vleugels zwart, veren blauw 
gerand. Staart en snavel zwart.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX.94.48

Pompadour cotinga,
Xipholena punicea,
Pompadourcotinga
19-20 cm (Spreeuw 19-22)

Noordelijke savanne, 
Hooglandbos

♂: Brede haaksnavel. Roodpurper, lichter op 
schouder en stuit, grote dekveren verlengd, vleugels 
wit, handpennen met zwarte punt. Iris geel.
♀: Asgrijs, lichtere keel en buik, zwarte vleugels 
(veren wit gerand) en staart.
Broedvogel.
IX.97.49

Bare-necked fruitcrow,
Gymnoderus foetidus,
Kaalnekvruchtenkraai
34-38 cm (Kauw 30-34)

Kustvlakte, Laaglandbos

♂: Zwart; vleugels zilvergrijs, wang en hals 
overwegend kaal en blauw, sterk geplooid.
♀: Leigrijs met wat lichtere schubben.
Broedvogel.
IX.99.56

Crimson fruitcrow,
Haematoderus militaris,
Karmozijnvruchtenkraai
33-35 cm (Kauw 30-34)

Noordelijke savanne, Laag-, 
Hooglandbos

Haakvormige, rode snavel.
♂: Glanzend scharlaken, vleugels en staart 
donkerbruin.
♀: Kop en onderzijde roserood, de rest donkerbruin.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX.101.57
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Purple-throated fruitcrow,
Querula purpurata,
Purperkeelvruchtenkraai
♂: 28-30; ♀:25-28 cm (Dodaars 
23-29)

Noordelijke savanne, Laag-, 
Hooglandbos

Stevige, grijze snavel.
♂: Zwart met grote glanzende purperrode of 
scharlaken keelvlek.
♀: Geheel zwart.
Broedvogel.
IX.101.58

Capuchinbird,
Perissocephalus tricolor,
Capuchonvogel
35-36 cm (Kauw 30-34)

Laag-, Hooglandbos

Stevige, blauwgrijze haaksnavel.
Kroon en gezicht kaal: blauwgrijs. Achterhoofdveren
dicht geplant en rechtop, okerbruin: de capuchon. 
Van boven okerbruin, slagpennen en staart zwart. 
Van onderen wat roder, ondervleugeldekveren wit.
Waarschijnlijk broedvogel.
XI.103.63

White bellbird,
Procnias albus albus,
Witte klokvogel 
28-29 cm (Dodaars 23-29)

Hooglandbos

♂: Geheel wit. Vanaf de basis van de  bovensnavel 
hangt een langgerekte lel, zwart met wat witte 
stervormige veren.
♀: Olijfgroen, buik geelwit met olijf strepen.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX.105.65

Guianan red cotinga,
Phoenicircus carnifex,
Rode cotinga
♂: 22;♀: 24 cm (Dodaars 23-29)

Laag-, Hooglandbos

♂: Kroon borstelig, glanzend rood. Onderrug, staart 
en buik eveneens helderrood; rest zwartachtig tot 
kastanje. Vleugels roodbruin en de staart heeft een 
roodbruine eindband.
♀: Voornamelijk olijfkleurig met een dof rode kop 
en staart en roserode buik.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX.106.68

Guianan cock-of-the-rock,
Rupicola rupicola,
Oranje rotshaan
27- 32 cm (Dodaars 23-29)

Laaglandbos

♂: Oranje. Halfcirkelvormige kuif met een 
subterminale kastanje streep. Vleugels zwart met 
beige randen, op de handpennen een grote witte 
spiegel, rugveren met lange zijdeachtige 
aanhangsels. Staart zwart met oranje eindband. Iris 
oranje.
♀: Effen donkergrijs, anaalstreek roodbruin.
Broedvogel.
IX.107.70
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Familie: Pipridae; Manakins; Manakins
Kleine, compact gebouwde boombewoners met een korte, tamelijk brede snavel; korte vleugels en, de mannen van een paar soorten 
uitgezonderd, een korte staart; ze eten voornamelijk kleine vruchten die ze in de vlucht plukken, en daarnaast insecten.

Crimson-hooded manakin,
Pipra aureola aureola,
Roodkruinmanakin
11 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte

♂: Oranjegeel voorhoofd, wang en keel. Rest van de 
kop, de bovenrug, borst en de anaalstreek 
scharlakenrood. Verder zwart. Iris wit.
♀: Olijfgroen; met een gelere teugel, keel en vage 
strepen op de borst; buik grijzer. Iris grijs.
Broedvogel.
IX.143.1

Golden-headed manakin,
Pipra erythrocephala 
erythrocephala,
Goudkopmanakin
8-9 cm (Goudhaan 9-10)

Noordelijke savanne, Laag-, 
Hooglandbos

♂: Oranjegele kop tot aan mantel, rest zwart, maar
rood-witte dijen. Iris wit.
♀: Olijfgroen, onder wat bleker, geel waas over de 
buik. Iris grijs.
Broedvogel.
IX.144.4

X.1
44.
4

White-fronted manakin,
Lepidothrix serena,
Witvoorhoofdmanakin
9 cm (Goudhaan 9-10)

Hooglandbos

♂: Zwart met wit voorhoofd, azuurblauwe stuit, een 
oranjegele vlek op de borst en een gele buik.
♀: Meest groen, oogring en gezicht gelig, keel grijs, 
geelgroene borst, verder naar onder geel.
Broedvogel.
IX.148.16

White-crowned manakin,
Dixiphia pipra pipra,
Witkruinmanakin
9-10 cm (Goudhaan 9-10)

Laag-, Hooglandbos

♂: Witte kap tot aan oog en nek, daar een kuif 
vormend. Verder zwart. Iris rood.
♀: Groen, grijzer op de kop; van onder lichter, 
vooral keel en buik.
Broedvogel.
IX.151.17

Blue-backed manakin,
Chiroxiphia pareola pareola,
Prachtmanakin
12-12,5 cm (Goudhaan 9-10)

Marien, Kustvlakte, 
Noordelijke savanne en 
Zuidelijke savanne 

Mannetje zwart met dieprode kroon en bleek azuren 
mantel.
Vrouwtje olijf, van onder bleker met gelere buik; 
onduidelijke, blekere oogring.
Beide met oranje poten.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX.152.22

White-throated manakin,
Corapipo gutturalis,
Witkeelmanakin
9-10 cm (Goudhaan 9-10)

Hooglandbos

♂: Glanzend blauwzwart, witte keel reikt in een punt
tot op borst. Witte vlek op de handpennen in vlucht. 
Poten purper.
♀: Van boven, onderborst en flanken olijfkleurig. 
Grijswit van onder.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX.155.28
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White-bearded manakin,
Manacus manacus manacus,
Bonte manakin
10-11 cm (Goudhaan 9-10)

Noordelijke savanne, Laag-, 
Hooglandbos

♂: Kap, rug, vleugels en staart zwart. Stuit en 
anaalstreek grijs. Onderzijde en halsring wit.
♀: Olijfkleurig, van onder lichter, vooral keel en 
buik.
Broedvogel.
IX.157.32

Black manakin,
Xenopipo atronitens,
Zwarte manakin
12-13 cm (Huismus 14-16)

Noordelijke savanne

♂: Glanzend zwart, vleugels en staart bruiner.
♀: Donker olijf van boven, olijfgeel onder, keel 
grijzig.
Broedvogel.
IX.160.37

Saffron-crested tyrant-
manakin,
Neopelma chrysocephalum,
Geelkuiftiranmanakin
13 cm (Huismus 14-16)

Noordelijke savanne

Gouden kroonstreep (vaak onduidelijk), bovenzijde 
en borst olijfgrijs, vleugels en staart met een 
bruinachtig waas. Keel grijs, gele buik. Iris oranje.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX.165.45

Pale-bellied tyrant-manakin,
Neopelma pallescens,
Witbuiktiranmanakin
14 cm (Huismus 14-16)

Zuidelijke savanne

Weinig tekening. Van boven olijf met een weinig 
opvallende heldergele kroonstreep (zichtbaar bij 
baltsen).Van onder olijfgrijs, buik wittig 
roomkleurig.
Status onbekend.
IX.165.47

Tiny tyrant-manakin,
Tyranneutes virescens,
Kleine tiranmanakin
7-8 cm (Goudhaan 9-10)

Laaglandbos

Klein, saai. Heel korte staart, donker oog.
♂: Meestal verborgen gele kroonvlek, rest kop en 
bovenkant olijfkleurig, keel en borst olijfgrijs, buik 
bleek geel.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX.166.51

Wing-barred piprites,
Piprites chloris chlorion,
Streepvleugelmanakin
13-14 cm (Huismus 14-16)

Laag-, Hooglandbos101

Oranjegeel voorhoofd, gele oogring en 
vleugelstrepen, olijfgroene kroon en bovendelen, nek
grijzig. Slagpennen en staart met groene randen, 
roomwitte vlekken op de vleugeldekveren. Van 
onder geel, op borst olijf gewolkt.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX.167.53
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Thrush-like mourner,
Schiffornis turdina wallacii,
Bronzen schiffornis
16-17 cm (Kwartel 16-18)

Laag-, Hooglandbos

Effen, saai. Van boven olijfkleurig, vleugelveren 
bruin gerand. Onder grijzig, borst wat donkerder.
Waarschijnlijk broedvogel.

Familie: Tyrannidae, Tyrant-flycatchers, Tirannen
Zeer kleine tot middelgrote vogels, de meeste met veren in combinaties van zwart, bruin, wit, geel en groen; sommige nog minder 
opvallend, een paar veel feller gekleurd; heel divers wat betreft de proporties van de verschillende lichaamsdelen en de structuur en de 
vorm van de snavel.

Sooty-headed tyrannulet,
Phyllomyias griseiceps,
Dwergvliegenpikker
10 cm (Goudhaan 9-10)

Hooglandbos

Soms is de kuif zichtbaar. Van boven olijfgrijs, 
zwarte kroon, witte wenkbrauwstreep, zwarte teugel,
gezicht grijzig. Vleugels donker zonder strepen, 
veren wel wit gerand. Staart donker. Onder lichtgeel,
keel wit. Snavel klein.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX.261.8

Yellow-crowned tyrannulet,
Tyrannulus elatus,
Geelkruinvliegenpikker
10-11 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laaglandbos

Petje grijszwart; deels verborgen lange, goudgele 
kroonkuif; grijze wenkbrauwstreep, zwarte teugel, 
olijfgroene mantel. Vleugels zwartachtig met twee 
witte strepen; slagpennen licht gerand, staart donker 
olijf. Keel en gezicht lichtgrijs, onder lichtgeel, borst
wat olijf.
Broedvogel.
IX.262.13

Grey elaenia,
Myiopagis caniceps cinerea,
Grijze elenia
12-12,5cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte, Laaglandbos

Man: van boven blauwgrijs met witte kroonstreep; 
vleugels zwart met twee duidelijke witte 
dwarsstrepen en witte veerranden. Keel en borst 
lichtgrijs, buik grijzig wit.
Vrouw: van boven groen, kop grijzer met een 
bleekgele kroonstreep. Vleugels zwart met twee 
duidelijke gele strepen en gele veerranden; van onder
bleek geelgroen, het helderst op de buik.
Status onbekend.
IX.265.15

Forest elaenia,
Myiopagis gaimardii 
guianensis,
Boselenia
12-13 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laaglandbos

Kleine, ruige kuif; witte wenkbrauwstreep vanaf 
snavel, smalle witte oogring, kroon donkergroen met
(vaak verborgen) witte vlek. Mantel olijf, vleugels 
donker met twee gelige strepen, slagpennen geel 
gerand. Gezicht grijzig, keel wittig, onder lichtgeel, 
borst olijf gevlamd.
Broedvogel.
IX.265.14
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Yellow-crowned elaenia,
Myiopagis flavivertex,
Geelkruinelenia
12,5-13 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte

Bovenzijde saai olijfkleurig; grote, half verborgen 
helder gele kroonstreep. Vleugels donker met twee 
bleekgele strepen en deels gele veerranden. Keel 
witachtig, borst grijsbruin, buik dof bleekgeel.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX,266.18

Greenish elaenia,
Myiopagis viridicata restricta,
Groene elenia
13,5 cm (Huismus 14-16)

Zuidelijke savanne

Kroon grijzig met een gele streep; korte 
wenkbrauwstreep en oogring wit; bovenzijde olijf, 
vleugels donkerder met gelige randen aan de veren 
(maar geen vleugelstrepen). Keel licht grijzig, borst 
olijfgrijs, buik bleekgeel.
Waarschijnlijk broedvogel.
Status onbekend.
IX.266.20

Yellow-bellied elaenia,
Elaenia flavogaster 
flavogaster,
Geelbuikelenia
16-17 cm (Kwartel 16-18)

Kustvlakte, beide savannes

Opvallend ruige kuif met een, meest verborgen, witte
vlek. Van boven olijfbruin, gezicht lichter, zwakke 
witte oogring, vleugels en staart donkerder, twee 
witte vleugelstrepen, slagpennen geelwit gerand. 
Keel wit, borst olijf, buik lichtgeel.
Broedvogel.
IX.267.22

Small-billed elaenia,
Elaenia parvirostris,
Kortsnavelelenia
14,5 cm (Huismus 14-16)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laag- en 
Hooglandbos

Van boven olijf met smalle witte kroonstreep. Geen 
kuifje, lijkt rondkoppig. Duidelijke witte oogring; 
vleugels wat donkerder met twee of drie witachtige 
dwarsstrepen. Keel en borst lichtgrijs, buikmidden 
witachtig. (De kleine snavel is geen veldkenmerk.)
Migrant uit het zuiden.
IX.269.26

Plain-crested elaenia,
Elaenia cristata cristata,
Kapelenia
14-15 cm (Huismus 14-16)

Noordelijke savanne

Kuif wijst achterwaarts. Kop en bovenzijde effen 
olijfbruin, smalle witte oogring; vleugels donker met
twee witte strepen, slagpennen wit gerand. Keel 
grijswit, overgaand in olijfgrijs op borst en in 
lichtgeel op de buik.
Broedvogel.
IX.271.31

Lesser elaenia,
Elaenia chiriquensis 
albivertex,
Kleine elenia
14 cm (Huismus 14-16)

Noordelijke savanne

Klein kuifje; witte, meestal verborgen, kruinvlek, 
kop en bovenzijde effen olijfgrijs, smalle witte 
oogring. Vleugels en staart donker, twee vuilwitte 
vleugelstrepen, slagpennen wit gerand. Keel 
witachtig, borst grijs, buik zeer lichtgeel.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX.272.32
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Rufous-crowned elaenia,
Elaenia ruficeps,
Roodkruinelenia
15 cm (Huismus 14-16)

Noordelijke savanne, Laag-, 
Hooglandbos

Klein kuifje, roodbruine kroonvlek, vaak bobbel op 
het achterhoofd, smalle witte oogring. Kop en 
bovenzijde olijfbruin, twee wittige vleugelstrepen. 
Onder lichtgeel; olijfgrijze strepen op de keel, borst 
en flanken.
Broedvogel.
IX.272.33

White-lored tyrannulet,
Ornithion inerme,
Witvleugelvliegenpikker
8 cm (Goudhaan 9-10)

Laaglandbos

Grijze kroon;, witte teugels die elkaar raken boven 
de snavel, witte oogring: bril. Van boven olijfgrijs, 
vleugels donker met twee rijen witte stippen, lichte 
slagpenranden. Gezicht grijs, keel wit, lichtgeel 
onder.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX.274.41

Southern beardless 
tyrannulet,
Camptostoma obsoletum 
napaeum,
Geelkeelvliegenpikker
10-11 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte, Laag-, Hoogland-
bos, Zuidelijke savanne

Saai; ruig, grijs kuifje; van boven olijfbruin, kop 
grijzer, teugel en oogring wit. Vleugels donker, twee 
kaneelkleurige vleugelstrepen, slagpennen wit 
gerand. Gezicht en keel grijswit overgaand in zeer 
lichtgeel onder.
Broedvogel.
IX.275.43

Suiriri flycatcher,
Suiriri suiriri affinis,
Suiriri-tiran
15,5-16 cm (Huismus 14-16)

Zuidelijke savanne

Bovenzijde olijf met een grijzere kop, geelbeige 
romp en staartbasis; vleugels en staart zwarter, 
vleugels met gelige strepen en veerranden, 
staartveren ook geel gerand. Keel en borst bleekgrijs,
verder naar onder bleekgeel. Geheel zwarte snavel.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX.276.44

Mouse-coloured tyrannulet 
(Amazonian mouse-coloured 
tyrannulet),
Phaeomyias  murina wagae,
Wenkbrauwvliegenpikker
12 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte

Van boven donkergroen, vuilwitte wenkbrauwstreep,
wittige oogring, twee witte tot kaneelkleurige 
vleugelstrepen, binnenste slagpennen met kaneel 
randen. Gezicht en keel witachtig, borst grijs, buik 
lichtgeel.
Broedvogel.
IX.286.65 

Yellow tyrannulet,
Capsiempis flaveola cerula,
Gele looftiran
12 cm (Goudhaan 9-10)

Noordelijke savanne, 
Laaglandbos

Gele wenkbrauwstreep en oogring; ruig, olijf kuifje. 
Van boven olijfgroen, vleugels donkerder met twee 
onduidelijke, gelige strepen. Gezicht en onderzijde 
geel, hoe lager hoe helderder.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX.287.67
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Bearded tachuri,
Polystictus pectoralis 
brevipennis,
Baardtiran
8-10 cm (Goudhaan 9-10)

Zuidelijke savanne

Klein en slank.
Man: Bruin van boven, kroon grijs en zwart met een 
witte kroonstreep; onderzijde gezicht en en keel fijn 
wit en zwart gestreept (de baard); vleugels donkerder
met twee kaneelbeige strepen. Onder witachtig met 
kaneelglans op borst en flanken.
Vrouw: Kroon bruin, geen baard.
Status onbekend.
XI.288.69

Ringed antpipit,
Corythopis torquatus 
anthoides,
Geringde piepertiran
14 cm (Huismus 14-16)

Laaglandbos

Grondvogel. Grijze kroon, van boven olijfbruin, keel
en buik wit, flanken olijf, zwarte borstband met 
daaronder zwarte strepen. Lange poten.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX.293.78

Rufous-sided pygmy-tyrant,
Euscarthmus rufomarginatus,
Geelbuikdwergtiran
11 cm (Goudhaan 9-10)

Zuidelijke savanne

Van boven bruin; beigewitte wenkbrauwstreep, rode 
kroonvlek. Vleugels en lange, slanke staart 
donkerder, vleugels met twee oker strepen en oker 
veerranden. Keel wit, rest onder bleekgeel, flanken 
oker.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX.294.81

Slender-footed tyrannulet 
(Guianan tyrannulet),
Zimmerius gracilipes acer,
Slankpootvliegenpikker
11 cm (Goudhaan 9-10)

Laag-, Hooglandbos

Witte wenkbrauwstreep, zwarte oogstreep, grijs 
voorhoofd en kroon, lichter gezicht. Van boven olijf, 
vleugels zwartachtig, vleugelveren geel gerand. Keel
wit, van onder bleekgeel. Iris grijs.
Broedvogel.
IX.297.90

Olive-green tyrannulet,
Phylloscartes virescens,
Surinaamse looftiran
12 cm (Goudhaan 9-10)

Noordelijke savanne, Laag-, 
Hooglandbos

Van boven olijfkleurig, gele oogring, gezicht 
geelgroen, vleugels donker met twee gele strepen, 
slagpennen smal geel gerand. Van onder geel.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX.300.97

Sepia-capped flycatcher,
Leptogon amaurocephalus 
orinocensis,
Bruinkapleptogon
14 cm (Huismus 14-16)

Laag-, Hooglandbos

Kap vrijwel zwart; gezicht grijzig,wit gevlekt; 
zwarte vlek op oor, gelige halve maan daarachter. 
Twee rijen beige vlekken op vleugel, slagpennen 
groenig gerand. Keel grijs, zwart gevlekt; van onder 
geelgrijs.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX.307.116
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Ochre-bellied flycatcher,
Mionectes oleagineus 
oleagineus,
Okerbuikpipratiran
13 cm (Huismus 14-16)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laaglandbos, 
Zuidelijke savanne

Van boven effen olijfkleurig met een oker waas; 
gezicht, vleugels en staart okerolijf. Vleugelveren 
roodbruin gerand. Onder kaneelbeige, keel en borst 
meer oker.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX.309.122

McConnell's flycatcher
Mionectes macconnelli 
macconnelli,
MacConnells pipratiran
14 cm (Huismus 14-16)

Laag-, Hooglandbos

Van boven effen olijf, vleugels en staart donkerder. 
Onder donker kaneelbeige, keel en borst met een 
donker olijfgrijs waas. Geen beige punten aan 
dekveren. Binnenkant snavel zwart.
Broedvogel.
IX.309.123

Northern scrub-flycatcher 
(Smooth scrub-flycatcher),
Sublegatus arenarum glaber,
Salvins vliegenpikker
13-15 cm (Huismus 14-16)

Kustvlakte

Smalle, witachtige wenkbrauwstreep; grijsbruine kap
en bovenzijde. Vleugels donkergrijs met witte 
vleugelstrepen en slagpenranden. Keel en borst 
lichtgrijs, rest onder geel.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX.310.125

Amazonian scrub-flycatcher,
Sublegatus obscurior,
Donkere vliegenpikker
14 cm (Huismus 14-16)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laaglandbos

Van boven donker grijsbruin, vleugels met grijze 
strepen en donkere punten. Keel en borst 
donkergrijs, buik vuilgeel.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX.311.126

Southern scrub-flycatcher,
Sublegatus modestus 
brevirostris,
Struikvliegenpikker
13 cm (Huismus 14-16)

Zuidelijke savanne

Korte zwarte snavel. Bovenkant olijfbruin met een 
smalle witachtige wenkbrauwstreep, vleugels 
donkerder met twee duidelijke witte strepen. Keel en
borst lichtgrijs contrasterend met de bleekgele buik.
Migrant uit het zuiden.
XI.311.127

Pale-tipped tyrannulet,
Inezia caudata caudata,
Salvins inezia
12 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte

Witte oogring en wenkbrauwstreep tot snavel: bril; 
kap en bovenzijde olijfbruin. Vleugels donker met 
twee witte strepen, randen van binnenste slagpennen 
wit. Staart lang, donker olijf met witachtige 
buitenrand en punt. Gezicht en keel wittig; onder 
geel, beige waas op borst. Iris wittig.
Broedvogel.
IX.312.131
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Short-tailed pygmy-tyrant,
Myiornis ecaudatus 
miserabilis,
Kortstaartdwergtiran
7 cm (Goudhaan 9-10)

Laaglandbos

Kleinste zangvogel, lijkt staartloos. Zeer 
donkergrijze kap, iets lichtere kop, witte vlek boven 
teugel, witte oogring (bril), zwarte teugel. Dofgroene
rug, vleugels donker met helder gele randen en 
onduidelijke strepen. Van onder wit maar zijborst 
grijs en anaalstreek geel.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX.316.137

Double-banded pygmy-
tyrant,
Lophotriccus vitiosus 
guianensis,
Dubbelbanddwergtiran
10 cm (Goudhaan 9-10)

Noordelijke savanne, 
Laaglandbos

Lange, zwarte kroonveren met donkergroene rand 
vormen een kuif die liggend achter de kop uitsteekt. 
Witachtige teugel. Van boven olijfgroen, vleugels 
donkerder met twee groengele strepen en dito 
veerranden. Keel en borst wit, olijf gestreept, rest 
onder geel. Iris lichtgeel.
Broedvogel.
IX.318.142

Helmeted pygmy-tyrant,
Lophotriccus galeatus,
Helmdwergtiran
10 cm (Goudhaan 9-10)

Noordelijke savanne, Laag-, 
Hooglandbos, Zuidelijke 
savanne

Kuif van lange zwarte veren met olijfgrijze randen 
steekt in rust achter de kop uit. Witachtige teugel. 
Van boven olijf, vleugels donkerder met onduidelijke
olijf strepen en smalle olijf randen, Staart donker met
een olijf rand. Onder witachtig, vaag grijs gestreept. 
Iris geel.
Broedvogel.
IX.318.143

Boat-billed tody-tyrant,
Hemitriccus josephinae,
Bootsnaveltodietiran
11 cm (Goudhaan 9-10)

Laaglandbos

Kap en bovenzijde effen olijf, teugel en oorstreek 
lichtgrijs. Keel vuilwit, rest onder lichtgeel. Snavel 
breed en plat.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX.322.150

White-eyed tody-tyrant,
Hemitriccus zosterops 
zosterops,
Witoogtodietiran
11 cm (Goudhaan 9-10)

Laaglandbos, Zuidelijke 
savanne

Kap en bovenzijde olijfgroen, witachtige 
wenkbrauwstreep. Vleugels donker met twee gele 
strepen en olijfgele slagpenranden. Keel grijs, 
donker gestreept; borst en flanken olijf, geel 
gevlamd; buik lichtgeel. Iris grijs of geel.
Broedvogel.
IX.322.151

Pelzeln's tody-tyrant,
Hemitriccus inornatus,
Pelzelns todietiran
9 cm (Goudhaan 9-10 cm)

Laaglandbos

Kroon en bovendelen olijfbruin, teugel en smalle 
oogring witachtig; vleugels en staart donker 
olijfbruin, smalle witachtige vleugelstrepen en 
veerranden; van onder wit met onduidelijke grijze 
strepen. Iris bleek grijs, snavel en poten grijs.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX.324.158
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Black-chested tyrant,
Taeniotriccus andrei andrei,
Zwartkuiftodietiran
12 cm (Goudhaan 9-10)

Laaglandbos

Man: Zwarte kroon met kuifje;voorhoofd, keel en 
wangen kastanjerood, bovendelen en borst zwart. 
Gele vlek aan de basis van de  handpennen en een 
een gele streep daarnaast op de vleugel, de 
buitenvlag van de tertials is ook bleekgeel. De 
bleekgrijze buik is scherp afgescheiden van de 
zwarte borst.
Vrouw: Kortere kuif, olijf rug, middenbuik witter.
Status onbekend.
IX.328.166

Smoky-fronted tody-
flycatcher,
Poecilotriccus fumifrons 
penardi,
Grijskapschoffelsnavel
9 cm (Goudhaan 9-10)
Suriname en Frans Guiana
Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laaglandbos, 
Zuidelijke savanne

Lange, brede, platte, zwarte snavel. Voorhoofd 
rookgrijs, oogstreek witachtig, kap en bovenzijde 
olijf. Vleugels en staart zwartachtig, twee gele 
vleugelstrepen, de slagpennen geel gerand. Keel wit, 
rest onder geel, de borst vaag olijf gestreept.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX.331.174

Spotted tody-flycatcher,
Todirostrum maculatum 
maculatum,
Gevlekte schoffelsnavel
9-10 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte

Lange, brede, platte, zwarte snavel. Kop grijs met 
zwarte en witte kroonstrepen, een witte vlek boven 
de teugel. Van boven olijf, vleugels bruinzwart met 
vage strepen, slagpennen met gele randen. Staart 
bruinzwart met geelwitte buitenrand. Keel en borst 
wit met smalle zwarte strepen, buik geel, olijf 
gestreepte flanken. Iris geelachtig. 
Broedvogel.
IX.333.179

Common tody-flycatcher,
Todirostrum cinereum 
cinereum,
Geelbuikschoffelsnavel
9-10 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte, beide savannes, 
Laaglandbos

Lange, brede, platte, zwarte snavel. Zwarte 
voorkroon, teugel en oogstreep; leigrijze achterkroon
en mantel overgaand in olijf onderrug. Vleugels 
zwart, veren met gele randen en punten. Staart zwart,
buitenste veren met witte einden. Van onder 
heldergeel. Iris geel tot wit.
Broedvogel.
IX.334.181

Painted tody-flycatcher,
Todirostrum pictum,
Witkeelschoffelsnavel
9-10 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte, Laaglandbos

Lange, brede, platte, zwarte snavel. Glanzend zwarte
kop, witte vlek boven teugel, lange witte snor, smalle
gele nekband. Rest bovenzijde olijf, vleugels zwart 
met twee gele strepen en gele veerranden. Staart 
zwart met een olijf buitenrand. Keel witachtig met 
zwarte strepen, rest onder helder geel met zwarte 
strepen op de borst.
Broedvogel.
IX.334.183
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Olivaceous flatbill,
Rhynchocyclus olivaceus 
guianensis,
Groene breedbektiran
15cm (Huismus 14-16)

Laaglandbos

Brede, platte snavel. Grote, donker olijfkleurige kop.
Witte oogring om donker oog. Van boven donker 
olijf, vleugelveren beige of oker gerand (twee vage 
vleugelstrepen). Staart donker met lichte buitenrand. 
Keel bleek grijs of lichtgeel, borst olijfgrijs; buik en 
flanken lichtgeel, olijf gevlamd of gestreept.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX.337.187

Yellow-olive flycatcher,
Tolmomyias sulphurescens 
cherriei,
Groenkapbreedbektiran
13-16cm (Huismus 14-16)

Kustvlakte, beide savannes, 
Laaglandbos

Olijfgrijze kroon, kleine witte vlek voor het oog, 
witte oogring,olijf oorstreek. Van boven olijfgroen, 
vleugel zwart met twee gele strepen en gele 
veerranden. Grijsgroene keel, borst olijf, olijfgroene 
flanken, buik dof geel. Snavel breed en plat.
Broedvogel.
IX.338.190

Yellow-margined flycatcher,
Tolmomyias assimilis 
examinatus,
Spiegelbreedbektiran
13-14 cm (Huismus 14-16)

Laaglandbos

Grote kop met vuilwitte "bril" (smalle oogring). 
Kroon olijf, nek en wang grijs met olijf waas. 
Vleugels donker. Opvallende gele randen aan grote 
dekveren en slagpennen, staart donker. Keel 
lichtgrijs, olijf borst en flanken, lichtgele buik. 
Snavel breed en plat.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX.339.192

Grey-crowned flycatcher,
Tolmomyias poliocephalus 
sclateri,
Grijskruinbreedbektiran
12 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laaglandbos, 
Zuidelijke savanne

Witte streep voor oog. Kap grijs; van boven dof 
grijs. Vleugel zwart met twee gele strepen en gele 
veerranden. Staart donker olijf. Keel lichtgrijs, borst 
en flanken olijf, buik zeer lichtgeel. Snavel breed en 
plat.
Broedvogel.
IX.339.193

Yellow-breasted flycatcher,
Tolmomyias flaviventris 
aurulentus
Geelbuikbreedbektiran
12-13 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte, Zuidelijke savanne

Teugel okergeel. Effen olijfgeel van boven, vleugel 
en staart donker, twee geelachtige vleugelstrepen, 
vleugelveren geel gerand. Van onder helder geel. 
Snavel breed en plat.
Broedvogel.
IX.340.194

Cinnamon-crested spadebill,
Platyrinchus saturatus 
saturatus,
Bruinkopbreedbektiran
9-10 cm (Goudhaan 9-10)

Overal

Zwarte, brede, platte snavel. Saai, bruinig; beige 
streep voor oog, kop roodbruin met oranjerode, 
meestal verborgen, kroonvlek. Van boven donker 
roodbruin, ook de vleugel; een duidelijke donkere 
vlek aan de basis van de handpennen. Witte keel, 
olijfbruin op borst en flanken, iets gelere buik.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX.340.195
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Golden-crowned spadebill,
Platyrinchus coronatus gumia,
Geelkapbreedbektiran
9 cm (Goudhaan 9-10)

Laaglandbos

Zwarte, brede, platte snavel. Opvallende 
gezichtstekening, borstelharen om snavel, lichtbeige 
wenkbrauwstreep, oogring en oorstreek; zwartbruine
teugel, streep achter het oog en streep onder het oog. 
Rest kop olijf; oranjerode kroonvlek, zwart omrand, 
mediaan geel. Van boven, vleugel en staart olijf. 
Keel geelwit, onder helder geel, olijf waas op borst.
Waarschijnlijk broedvogel.                 
IX.341.198

White-crested spadebill,
Platyrinchus platyrhynchos 
platyrhynchos,
Witkuifbreedbektiran
11-12 cm (Goudhaan 9-10)

Overal

Zeer brede, platte, zwarte snavel. Grote kop, stomp 
staartje. Kop grijs; half verborgen witte kroonstreep; 
beige vlek voor het oog. Roodachtig bruin van 
boven, vleugel en staart donkerbruin. Keel wit, borst 
en buik effen oker.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX.342.200

Royal flycatcher (Amazonian
royal flycatcher),
Onychorynchus coronatus 
coronatus,
Amazonekroontiran
15-18 cm (Huismus 14-16)

Laaglandbos

Grote pluim aan achterhoofd, die meestal plat 
gehouden wordt. Opgestoken is het een grote, half-
cirkelvormige waaier. Borstelharen om snavel.
♂: Waaier scharlaken met aan eind zwart en dan 
blauw. Van boven donkerbruin, stuit kaneelrood, 
vleugels met beige stipjes, staart kastanjerood. Keel 
wit, rest onder beige, borst donker dwarsgestreept. 
Snavel lang, plat, tweekleurig, van binnen oranje.
♀: Scharlaken van kuif is geel of oranje.
Broedvogel.                             IX.345.202

Bran-coloured flycatcher,
Myiophobus fasciatus 
fasciatus,
Roesttiran
12-13 cm (Huismus 14-16)

Noordelijke en Zuidelijke 
savanne

Roodbruine kroon met, meestal verborgen, gele vlek,
vuilwitte wenkbrauwstreep; zijkop, nek en 
bovenzijde roodbruin. Vleugels donkerbruin met 
twee brede beigewitte strepen, staart donkerbruin. 
Onderzijde wittig met fijne grijsbruine streping op 
de borst en de flanken.
Broedvogel.
IX.348.212

Whiskered flycatcher,
Myiobius barbatus barbatus,
Geelstuittiran
13 cm (Huismus 14-16)

Laaglandbos

Grote ogen, lange borstelharen om snavel. Kap, nek, 
rug olijfgroen; meestal verborgen gele kroonvlek; 
geelwitte oogring, grijzer gezicht. Stuit zwavelgeel, 
Vleugel donkerbruin, staart lang en zwart. Keel 
vuilwit,borst grijs met olijf waas, buik lichtgeel. 
Snavel breed.
Broedvogel.                                          IX.351.215

Ruddy-tailed flycatcher,
Terenotriccus erythrurus 
erythrurus,
Roodstaarttiran
9-10 cm (Goudhaan 9-10)

Laag-, Hooglandbos, 
Zuidelijke savanne

Klein, roodbruin; grote, zwarte ogen; korte snavel, 
kroon puntig, borstelharen om snavel. Kop, nek, 
mantel olijfgrijs; voorhoofd oker, stuit kaneel. 
Donkere vleugel, veren breed kaneelrood  gerand, 
staart roodbruin. Keel grijzig, onder effen 
kaneelbeige, borst met olijf waas.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX.352.217
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Cinnamon tyrant,
Neopipo cinnamomea helenae,
Kaneelmanakin
9-10 cm (Goudhaan 9-10)

Laag-, Hooglandbos, 
Zuidelijke savanne

Klein, grote ogen, geen borstelharen om de snavel. 
Grijze kroon met meestal verborgen gele vlek; dof 
grijze kopzijden, nek en rug; roodbruine stuit. 
Vleugels donker met brede roodbruine veerranden. 
Keel beige overgaand in kaneel aan de  onderzijde. 
Snavel smal.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX.352.218

Cliff flycatcher,
Hirundinea ferruginea 
ferruginea,
Zwaluwtiran
16-19 cm (Kwartel 16-18)

Laag-, Hooglandbos

Lijkt op een zwaluw. Lange, brede puntsnavel; korte 
poten. Kap en bovenzijde zwartbruin, wang zwart-
wit gevlekt; witachtige, korte wenkbrauwstreep. 
Vleugel zwartachtig met soms roodbruine vlekken. 
In vlucht slagpennen met roodbruine streep en 
zwarte punten. Staart van boven zwart en licht 
roodbruin van onder. Onderzijde effen kaneelrood.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX.353.220

Euler's flycatcher 
(Lawrence's flycatcher),
Lathrotriccus euleri lawrencei,
Eulers tiran
13-14 cm (Huismus 14-16)

  
Overal

Saai. Olijfbruine kroon, witachtige oogring; wang, 
nek en rug olijf, stuit bruin. Vleugel donker, twee 
lichtbeige strepen; arm- en schouderpennen 
beigebruin gerand; staart donker.
Keel grijswit, borst olijfgrijs, buikkleur verloopt van 
geel naar wit. Iris donker.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX.354.221

Fuscous flycatcher,
Cnemotriccus fuscatus 
fumosus,
Vinktiran
14-15 cm (Huismus 14-16)

Kustvlakte

Kap en bovenzijde effen bruin, witte 
wenkbrauwstreep, donkere oogstreep. Vleugels 
donker met twee brede beige strepen. Staart lang, 
donker met bruine rand. Keel witachtig, borst 
donkerder grijs, buik lichtgeel. Iris zwart.
Broedvogel.
IX.356.227

Olive-sided flycatcher,
Contopus cooperi,
Sparrenpiewie
18-20 cm (Spreeuw 19-22)

Laag- en Hooglandbos

Een stevige vogel met een grote kop en een korte 
staart. Onduidelijke kuif. Bovenzijde grijs met een 
vaak verborgen witte vlek aan beide kanten van de 
onderrug. Keel en buikmidden wit, borst wat 
gestreept, zijden donker olijf. Vleugels en staart 
donker, binnenste slagpennen met witte randen.
Migrant uit het noorden.
IX.367.243

Tropical pewee,
Contopus cinereus 
surinamensis,
Spix' piewie
13-15 cm (Huismus 14-16)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laaglandbos

Puntige kroon met kleine kuif. Van boven grijs, 
lichtgrijs van onder, borst wat donkerder, keel wit. 
Iris donker, tweekleurige snavel.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX.369.250
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White-throated pewee,
Contopus albogularis,
Witkeelpiewie
13 cm (Huismus 14-16)

Hooglandbos

Kroon grijszwart; rest van de kop, de boven- en 
onderkant roetzwart. Onduidelijke wittige oogring. 
Vleugels bruinzwart. Keel wit, bovensnavel zwart, 
ondersnavel geel.
Broedvogel.
IX.371.255

Amazonian black-tyrant,
Knipolegus poecilocercus,
Amazonemoortiran
12,7-13,5 cm (Huismus 14-16)

Laaglandbos

Man: Glanzend blauwzwart; vleugels bruinzwart, 
staart dof zwart.
Vrouw: Van boven en de vleugels dof olijfbruin, 
Twee vleugelstrepen en randen van slagpennen bleek
beige. Stuit en binnenvlaggen van staartveren kaneel,
onder dof beigegeel met grijze streping, buikmidden 
effen bleekgeel.
Status onbekend.
IX.377.268

Rufous-tailed tyrant,
Knipolegus poecilurus salvini,
Roodstaartmoortiran
15 cm (Huismus 14-16)

Hooglandbos

Bovendelen asgrijs, vleugels bruingrijs, twee 
nauwelijks zichtbare vleugelstrepen, heel weinig 
rood of kaneel in staart. Witte buik en roodachtige 
anaalstreek.
Status onbekend.
IX.378.271

Drab water-tyrant
Ochthornis littoralis,
Vale tapuittiran
13-14 cm (Huismus 14-16)

Laaglandbos

Zandkleurig van boven, stuit bleker, witachtige 
wenkbrauwstreep. Vleugels en staart donkerbruin. 
Van onder bleker. Oog donker.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX.387.288

Pied water-tyrant,
Fluvicola pica,
Bonte watertiran
13-14 cm (Huismus 14-16)

Marien, Kustvlakte

Kop wit met zwart achterhoofd, nek en mantel; rest 
van de rug zwart met witte vlekken. Witte V op 
mantel, stuit wit, vleugels zwart, staart zwart met 
smalle witte achterrand. Van onder wit. Oog donker, 
haaksnavel zwart.
Broedvogel.
IX.387.290

White-headed marsh-tyrant,
Arundinicola leucocephala,
Witkopwatertiran
13 cm (Huismus 14-16)

Kustvlakte

♂: Kop en keel wit met een nogal ruige kuif, rest 
vogel zwartachtig bruin. Iris donker.
♀: Wit voorhoofd, wangen en onderzijde; bruin 
gevlekte borst en flanken. Bruingrijs van boven, 
donkere vleugels, zwarte staart.
Broedvogel.
IX.388.293
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Grey monjita,
Xolmis cinereus cinereus,
Grijze monjita
23 cm (Dodaars 23-29)

Zuidelijke savanne

Muisgrijs van boven; brede, witte streep boven 
teugel; smalle witte snor, daaronder bredere zwarte 
streep. Vleugels zwart met grote witte spiegel aan 
basis handpennen, dekveren wit gerand. Staart zwart 
met wit einde. Keel wit, borst asgrijs, buik wit. Iris 
rood.
Broedvogel.
IX.393.304

Long-tailed tyrant,
Colonia colonus poecilonota,
Langstaarttiran
♂: 23-28; ♀: 18-22 cm (Dodaars 
23-29)

 Noordelijke savanne, Laag-, 
Hooglandbos

♂: Zwart; kap asgrijs met zwarte strepen. Staart met 
verlengde middenveren die breder worden naar het 
einde toe. Onregelmatige witte strepen midden op de
rug. Donker oog.
♀: Grijzer, buik wit gevlekt, rugstrepen grijs.
Broedvogel.
IX.405 331

Piratic flycatcher,
Legatus leucophaius 
leucophaius,
Piraattiran
16-17 cm (Kwartel 16-18)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laaglandbos, 
Zuidelijke savanne

Kroon zwartachtig met doorgaans verborgen gele 
vlek; brede witte wenkbrauwstreep die rondom de 
kop loopt; zwart masker, daaronder wit, dan zwarte 
snor. Van boven donker grijsbruin met lichtere 
randen aan de veren, bovenstaartdekveren roodachtig
gerand. Vleugels bruinzwart met witte randen aan de
dekveren en armpennen. Staart donkerbruin met 
roodachtige of gele rand. Keel wit; onderzijde 
geelwit, borst en flanken bruinachtig gestreept.
Broedvogel.
IX.406.334

Rusty-margined flycatcher,
Myiozetetes cayanensis 
cayanensis,
Roestvleugeltiran
17-18 cm (Kwartel16-18)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laaglandbos, 
Zuidelijke savanne

Zwarte kap met doorgaans verborgen gele vlek; 
brede, witte wenkbrauwstrepen die raken op het 
voorhoofd en net niet in de nek; zwart masker. Van 
boven olijfbruin, de vleugels ook, meeste slagpennen
roodbruin gerand. De staart bruin met een 
olijfkleurige rand.
Broedvogel.
IX.406.335 

Dusky-chested flycatcher,
Myiozetetes luteiventris 
septentrionalis,
Kortsnaveltiran
14-15 cm (Huismus 14-16)

Laaglandbos

Boven donker olijfbruin, kop donkerder, een meestal
verborgen oranjegele kroonvlek. Keel witachtig met 
wat donkere strepen. Halsring en onderzijde helder 
geel, borst olijf gestreept en gevlamd.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX.408.338
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Great kiskadee,
Pitangus sulphuratus 
sulphuratus,
Grote kiskadie
21-24 cm (Dodaars 23-29)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laaglandbos, 
Zuidelijke savanne

Zwarte kroon met doorgaans verborgen gele vlek, 
brede witte wenkbrauwring van voorhoofd tot nek, 
zwart masker. Van boven olijfbruin. 
Bovenstaartdekveren, staart- en vleugelveren 
kaneelrood gerand, slagpennen met donkere einden. 
Keel wit, onder helder geel. Snavel zwaar, recht, 
zwart.
Broedvogel.
IX.408.340

Lesser kiskadee,
Philohydor lictor lictor,
Kleine kiskadie
15-18 cm (Huismus 14-16)

Kustvlakte

Zwarte kroon met half verborgen grote gele vlek, 
witte wenkbrauwstreep van voorhoofd tot ver in nek,
zwart masker. Van boven olijf, vleugelveren met 
roodachtige randen. Staart grijsbruin met wat kaneel 
randen. Keel wit, onder helder geel. Snavel lang, 
slank en zwart.
Broedvogel.
IX.409.341

Yellow-throated flycatcher,
Conopias parvus,
Geelkeeltiran
17 cm (Kwartel 16-18)

Noordelijke savanne, 
Hooglandbos

Kroon zwart met grote gele vlek, brede witte 
wenkbrauwstreep als een ring om de kop, zwart 
masker. Van boven olijfgroen; vleugels donkerder, 
veerranden witachtig; staart donker grijsbruin. 
Onderzijde kanariegeel. Snavel lang en zwart.
Broedvogel.
XI.411.343

Streaked flycatcher,
Myiodynastes maculatus 
maculatus,
Gestreepte tiran
20-23 cm (Spreeuw 19-22)115

Kustvlakte

Kaneelkleurige kroon met donkere strepen en 
doorgaans verborgen helder gele vlek, vuilwitte 
wenkbrauwstreep, zwart masker; vuilwitte wang, 
flink zwart gestreept. Rug bruin met donkerder 
strepen, staart kaneelrood met zwarte strepen. Van 
onder dof witachtig met zwavelgeel waas, donker 
gestreept.
Broedvogel.
IX.414.350

Streaked flycatcher,
Myiodynastes maculatus 
solitarius,
Gestreepte tiran
20-23 cm (Spreeuw 19-22)

Savanne

Als bovenstaande ondersoort, maar: zwartere, meer 
uitgesproken streping; merendeels witte veerranden, 
een overheersend zwartachtige staart met slechts 
zeer smalle kaneelrode randen aan de veren.
Migrant uit het zuiden.
IX.414.350
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Boat-billed flycatcher,
Megarynchus pitangua 
pitangua,
Bootsnaveltiran
22-24 cm (Dodaars 23-29)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laaglandbos, 
Zuidelijke savanne

Zwarte kroon met meestal verborgen gele vlek; 
brede witte, ringvormige wenkbrauwstreep, zwart 
masker. Van boven olijfbruin, vleugelveren met 
lichtere randen. Staart bruinachtig met kaneelrode 
randen. Witte keel, verder naar onder helder geel. 
Snavel zwaar, breed, lang, culmen gebogen, zwart.
Broedvogel.
IX.415.351

Sulphury flycatcher,
Tyrannopsis sulphurea,
Zwaveltiran
19-20 cm (Spreeuw 19-22)

Noordelijke savanne, 
Laaglandbos, Zuidelijke 
savanne

Kop donkergrijs met verborgen gele kroonvlek; 
onduidelijke, lichter grijze wenkbrauwstreep; 
donkerder oogstreep. Van boven olijfbruin. Keel 
wittig met opzij grijze strepen, van onder helder geel
met een olijf waas aan de zijkanten.
Broedvogel.
IX.415.352

Variegated flycatcher,
Empidonomus varius rufinus,
Bonte tiran
18-19 cm (Kwartel 16-18)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne

Zwarte kroon met vaak verborgen gele vlek. Bruine 
kop; brede, witte wenkbrauwstreep tot in nek; witte 
wangvlek; smalle, bruine snor. Van boven bruin, 
lichter gestreept; stuitveren met rode randen, 
vleugeldekveren wit gerand, slagpennen olijf. Staart 
donkerbruin, de veren zijn roodbruin gerand. Keel 
witachtig, verder van onder gelig met vage donkere 
strepen.
Migrant uit het zuiden.
IX.416.353

White-throated kingbird,
Tyrannus albogularis,
Witkeelkoningstiran
20-21 cm (Spreeuw 19-22)

Zuidelijke savanne

Lichtgrijze kop met meestal verborgen gelige 
kroonvlek, zwarte oogstreep. Van boven olijfgroen, 
vleugels zwartbruin met lichtere randen. Zwarte, 
gevorkte staart. Keel wit, onderzijde helder geel. 
Snavel groot, stevig, donker.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX.419.356

Tropical kingbird,
Tyrannus melancholicus 
melancholicus,
Tropische koningstiran
18-24 cm (Spreeuw 19-22)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laaglandbos, 
Zuidelijke savanne

Grijze kop met oranje vaak verborgen kroonvlek, 
donker gezicht. Van boven olijfgrijs; vleugels 
donkerder, de veren grijs of wit gerand. Staart iets 
gevorkt, zwart. Witte keel, olijfgrijze borst, rest 
onder helder geel. Grote, zwarte snavel.
Broedvogel.
IX.419.357
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Eastern kingbird,
Tyrannus tyrannus,
Koningstiran
19-23 cm (Spreeuw 19-22)

Kustvlakte

Kop zwart, verborgen oranje kroonstreep, vleugels 
bruinzwart, veren grijswit gerand. Staart zwart met 
een duidelijke witte eindband. Van onder wit met
een grijs waas over de borst.
Migrant uit het noorden.
IX.422.362

Grey kingbird,
Tyrannus dominicensis 
dominicensis,
Grijze koningstiran
21-25 cm (Spreeuw 19-22)

Kustvlakte

Van boven donkergrijs met een meestal verborgen 
gele, rode of oranje kroonvlek; donkere oogstreep. 
Vleugels zwart, veren wit gerand; staart gevorkt, 
zwart. Keel wit; verder onderzijde witachtig, geler 
naar buik toe. Snavel lang, groot, glanzend zwart.
Migrant uit het noorden.
IX.423.363

Fork-tailed flycatcher,
Tyrannus savana monachus,
Vorkstaartkoningstiran
♀: 28-30; ♂: 37-41 cm (Kauw 30-
34)

Kustvlakte, Zuidelijke savanne

♂: Zwarte kap tot over oog, doorgaans verborgen 
gele kroonvlek, bovenzijde lichtgrijs. Vleugels 
zwartbruin, veren grijs gerand. Staart erg lang en 
gevorkt, zwart met erg verlengde buitenste veren, 
aan basis wit gerand, soms gebogen of gedraaid. 
Hele onderzijde wit. Snavel zwart.
♀: Staart korter.
Broedvogel.
IX.425.367

Fork-tailed flycatcher,
Tyrannus savana savana,
Vorkstaartkoningstiran
♀: 28-30; ♂: 37-41 cm (Kauw 30-
34)

Kustvlakte

Als bovenbeschreven ondersoort, maar rug veel 
donkerder.
Migrant uit het zuiden.
IX.425.367

Greyish mourner,
Rhytipterna simplex frederici,
Grijze treurtiran
20-21 cm (Spreeuw 19-22)

Noordelijke savanne, Laag-, 
Hooglandbos

♂: Effen grijs van boven, vleugels en staart met 
bruin waas, van onder lichter. Oog donkerrood, 
zwarte haaksnavel.
♀: Zij heeft bruinachtige vleugelveerranden.
Broedvogel.
IX.426.368

Pale-bellied mourner,
Rhytipterna immunda,
Vaalbuiktreurtiran
19 cm (Spreeuw 19-22)

Noordelijke savanne

Van boven olijfbruin, kroon en vleugels donkerder; 
twee onduidelijke, lichtgrijze vleugelstrepen, 
slagpennen roodbruin gerand. Bovenstaartdekveren 
bruin, staart met roodbruine randen. Van onder 
grijzig, buik gelig. Zwarte haaksnavel.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX.427.369
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Sirystes,
Sirystes sibilator 
subcanescens,
Sirystestiran
18-19 cm (Spreeuw 19-22)

Noordelijke savanne, 
Hooglandbos,Zuidelijke 
savanne

Zwarte kap tot aan het oog, gezicht en rug lichter; 
kleine kuif. Vleugels zwartachtig, veren grijs gerand.
Staart zwartachtig, recht. Keel lichtgrijs, witter naar 
buik toe. Stuit wit.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX.427.371

Dusky-capped flycatcher,
Myiarchus tuberculifer 
tuberculifer,
Monnikskaptiran
15-17 cm (Huismus 14-16)

Kustvlakte, Laaglandbos

Donkere kap tot aan oog, oorstreek iets lichter, rug 
olijfgrijs, vleugels bruin met twee vage strepen. 
Staart bruin. Keel en borst grijs, helder gele buik. 
Donker oog.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX.432.377

Swainson's flycatcher,
Myiarchus swainsoni 
swainsoni,
Swainsons tiran
19,5-29 cm (Spreeuw 19-22)

Marien, Kustvlakte, 
Noordelijke savanne

Roodachtige ondersnavel, bovensnavel zwart. Bleek 
olijfgrijs van boven met donkerder kop, keel en borst
bleek grijs, buik bleek geel. Buitenvlag van buitenste
slagpen smal licht gerand. Twee onduidelijke 
vleugelstrepen. Staart zwartig met witte buitenste 
staartveren.
Migrant uit het zuiden.
IX.432.378

Swainson's flycatcher,
Myiarchus swainsoni 
albimarginatus (???),
Swainsons tiran (Spreeuw 19-22)
19,5-29 cm (Spreeuw 19-22)

Noordelijke savanne

Albimarginatus is een niet erkende ondersoort 
(volgens het Handbook of the Birds of the World), 
mogelijk een overgangsvorm tussen de ondersoorten 
phaeonotus en pelzelni. Ik heb er geen beschrijving 
van kunnen vinden. Hij heeft in ieder geval een 
geheel zwarte snavel.
Het plaatje hiernaast vond ik op internet onder de 
naam Myiarchus pelzelni albomarginatus. Er werd 
niet bij vermeld waar de foto genomen was.
Broedvogel.
IX.432.378

Pelzeln's flycatcher,
Myiarchus swainsoni pelzelni,
Swainsons tiran
19,5-29 cm (Spreeuw 19-22)

Zuidelijke savanne

Pelzelni is olijfgroen van boven en zijn keel en 
onderdelen zijn bleker dan van de nominaat 
swainsoni swainsoni.
Broedvogel.
IX.432.378



118 

Short-crested flycatcher,
Myiarchus ferox ferox,
Kortkuiftiran
18 cm (Kwartel 16-18)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laaglandbos, 
Zuidelijke savanne

Mini-kuifje. Van boven, inclusief kop, rookbruin, 
vleugels effen donkerbruin met licht gerande veren. 
Keel en borst grijs, van onder geel. Donker oog.
Broedvogel.
IX.434.381

Brown-crested flycatcher,
Myiarchus tyrannulus 
tyrannulus,
Cayennetiran
20 cm (Spreeuw  19-22)

Marien

Grijsbruin. Geen contrast tussen kop en rug. Gezicht 
iets grijzer. Vleugels zwartachtig met twee witte 
strepen, handpennen roodbruin gerand, overige 
slagpennen met een witte rand. Staart donker, de 
veren met roodbruine randen. Keel en borst 
lichtgrijs, de buik lichtgeel. Iris donker.
Broedvogel.
IX.438.388

Large-headed flatbill,
Ramphotrigon megacephalum 
venezuelense,
Wenkbrauwbreedbektiran
12,5-13,2 cm (Huismus 14-16)

Laaglandbos

Basaal derde deel van ondersnavel vleeskleurig. Van 
boven olijfbruin, smalle wenkbrauwstreep en 
oogring wit. Vleugels donkerbruin met twee 
kaneelbeige strepen, binnenste slagpennen 
kaneelbeige gerand. Staart donkerbruin, de veren 
smal kaneel gerand. Keel geelwit, borst olijf met een 
oker waas en onduidelijke gele streping, buik 
bleekgeel.
Status onbekend.
IX.443.397

Rufous-tailed flatbill,
Ramphotrigon ruficauda,
Roodstaartbreedbektiran
15-16 cm (Huismus 14-16)

Noordelijke savanne, 
Laaglandbos, Zuidelijke 
savanne

Platte, zwarte snavel. Van boven donker olijf, 
oogring en streep voor oog witachtig; vleugel donker
met twee brede, roodbruine strepen; randen van 
slagpennen roodbruin. Staart helder bruinrood. Van 
onder grijsachtig olijf met met lichtgele strepen, de 
buik lichtgeel met olijf strepen aan de zijkant.
Broedvogel.
IX.443.398

Cinnamon attila,
Attila cinnamomeus,
Kaneelattila
20 cm (Spreeuw 19-22)

Kustvlakte, Noordelijke en 
Zuidelijke savanne

Zwarte snavel. Rijk roodbruin van boven, zwarte 
slagpennen, donkere dekveren met brede, rode 
randen. Onder kaneelrood, geler naar buik toe.
Broedvogel.
IX.444.401
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Bright-rumped attila,
Attila spadiceus spadiceus,
Goudstuitattila
17-22 cm (Spreeuw 19-22)

Laag-, Hooglandbos

Polymorf. Altijd twee vleugelstrepen, gele stuit, 
gestreepte borst, rose ondersnavel.
Morf 1: Kop en rug donker olijf, gele streep voor het
oog,stuit helder geel, staart bruinrood, vleugels 
donker met twee rode strepen. Keel en borst olijf met
smalle, gele strepen, witte buik, lichtgele 
anaalstreek.
Morf 2: Het olijf is hier roodbruin, geen streep voor 
het oog, de stuit oranjegeel, de buik kaneel.
Morf 3: Rug ook olijf, maar het overige olijf van 
morf 1 is hier grijs, geen kopstreep, grijze 
vleugelstrepen.
Broedvogel.                                          IX.445.406

Cinereous mourner,
Laniocerca hypopyrra,
Grauwe treurtiran
20-21 cm (Spreeuw 19-22)

Laag-, Hooglandbos

Donker oog, oranje oogring, donkere haaksnavel; 
grijs, van onder lichter, twee rijen kaneelkleurige 
vlekken op de vleugels, (vaak verstopte) oranje of 
gele pluimen bij vleugelbocht.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX.446.407

Black-crowned tityra,
Tityra inquisitor erythrogenys,
Zwartkruintityra
17-21 cm (Spreeuw 19-22)

Kustvlakte

♂: Zwarte kap tot ver over het oog. Van boven 
lichtgrijs, grootste deel vleugels zwart, staart zwart. 
Van onder wit.
♀: Beige voorhoofd, zijkant kop roestkleurig, zwarte
pet, rug donkerder grijs met bruine strepen en zwarte
vlekken. Onder lichtgrijs.
Waarschijnlijk broedvogel.
IX.449.410

Black-tailed tityra,
Tityra cayana cayana,
Zwartstaarttityra
20-22 cm (Spreeuw 19-22)

Noordelijke savanne, Laag-, 
Hooglandbos, Zuidelijke 
savanne

♂: Zwarte kap tot onder oog, kale rode huid om oog 
en dito teugel. Van boven zilvergrijs, vleugels 
grotendeels zwart, staart zwart. Van onder wit met 
wat zwarte strepen op de borst. Stevige haaksnavel, 
rood met zwarte punt.
♀: Bruine kap, vuilgrijs van boven met donkere 
strepen, borst donker gestreept.
Broedvogel.
IX.450.411

Green-backed becard,
Pachyramphus viridis 
griseigularis,
Groenrugbekarde
14,5-15 cm (Huismus 14-16)

Laaglandbos

Man: Glanzend zwarte kroon met witte teugel en 
olijfgele wangen; van boven helder olijf, zwarte 
band op de buitenste slagpennen. Keel grijs, weinig 
opvallende gele borstband, buik wittig.
Vrouw: Doffer, met een olijf kroon, roodbruine 
middelste dekveren; vrijwel geen gele borstband.
Broedvogel.
IX.453.413
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Cinereous becard,
Pachyramphus rufus rufus
Grijze bekarde
13-14 cm (Huismus 14-16)

Kustvlakte

♂: Wit voorhoofd en teugel, zwarte vlek voor oog, 
zwarte kap tot oog. Van boven parelgrijs; vleugels 
zwart, de veren met witte randen; staart grijs. Keel 
wittig, onder lichtgrijs. Snavel zwart.
♀: Van boven kaneelrood, teugel grijs, gezicht 
beigekaneel, vleugels kaneelrood; slagpennen zwart, 
roodbruin gerand; staart kaneel. Keel kaneelbeige, 
borst donkerder, onder wit.
Broedvogel.
IX.455.417

White-winged becard,
Pachyramphus polychopterus 
tristis,
Witvleugelbekarde
14-16 cm (Huismus 14-16)

Kustvlakte

♂: Kap (tot oog) blauwzwart geschubd. Bovenzijde 
zwart, stuit donkergrijs. Vleugels zwart, twee witte 
vleugelstrepen. Staart lang, getrapt, zwart met witte 
punt. Onder variabel donkergrijs. Snavel zwart.
♀: Van boven olijfbruin, kroon donkerder. Vleugels 
zwart met een kaneel streep en een witte streep. 
Staart zwart met kaneel eindvlekjes. Van onder 
bleekgeel met olijf waas.
Broedvogel.                                         IX.456.420

Black-capped becard,
Pachyramphus marginatus 
nanus,
Zwartkapbekarde
13-14 cm (Huismus 14-16)

Noordelijke savanne, 
Laaglandbos

♂: Kap tot oog, blauwzwart, geschubd. Mantel 
donkergrijs gemengd met zwart, rug en stuit grijs. 
Vleugels en staart zwart, twee witte vleugelstrepen, 
witte vlekken op de schouder, binnenste slagpennen 
wit gerand. Gezicht en onderkant lichtgrijs. Dat 
lichtgrijs verloopt tot wit op de buik.
♀: Petje roodbruin, dat gaat over in het groen van de 
bovenzijde; een witte vlek voor het oog. Vleugels 
zwart met twee kaneel strepen. Staart donker, met 
een subterminale zwarte band en kleine kaneel 
punten. Van onder lichtgeel; olijf gewolkt in het 
gezicht, op de borst en de flanken.
Waarschijnlijk broedvogel.               IX.459.421

Glossy-backed becard,
Pachyramphus surinamus,
Cayennebekarde
13-14 cm (Huismus 14-16)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laag-, Hooglandbos

♂: Zwarte kap tot onder oog, glanzend blauwzwart 
van boven, helder wit onder.
♀: Kap tot boven oog, kastanje met zwarte vlekken, 
lichte vlek voor het oog, lichtgrijze nek en rug, stuit 
wit. Vleugels zwart met twee kaneelrode banden en 
dito veerranden. Zwarte staart met witte einden aan 
buitenveren.
Broedvogel.
IX.460.424

Pink-throated becard,
Pachyramphus minor,
Roodkeelbekarde
17 cm (Kwartel 16-18)

Laag-, Hooglandbos

♂: Zwart met niet altijd zichtbare rode vlek op de 
keel, zwarte haaksnavel.
♀: Kap (tot oog), nek en rug grijsbruin; stuit 
grijsrood. Vleugels en staart roodbruin. Van onder 
beige.
Broedvogel.
IX.461.428
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Familie: Hirundinidae, Swallows and Martins, Zwaluwen
Kleine tot middelgrote, zich in de vlucht voedende vogels met lange vleugels en een gestroomlijnd lijf; bij veel soorten is de staart gevorkt.

Collared sand martin,
Riparia riparia riparia,
Oeverzwaluw
12 cm (Huismus 14-16)

Marien, Kustvlakte, 
Noordelijke savanne, 
Laaglandbos, Zuidelijke 
savanne

Van boven grijsbruin, ondiep gevorkte staart; onder 
wit met een brede, bruine borstband.
Overwinteraar uit het noorden.
IX.647.14

White-winged swallow,
Tachycineta albiventer,
Witbuikzwaluw
14 cm (Huismus 14-16)

Marien, Kustvlakte, 
Laaglandbos

Voorhoofd tot en met rug glanzend blauwgroen, stuit
wit. Vleugels zwart met grote witte vlek; staart 
zwart, ondiep gevorkt. Van onder wit.
Broedvogel.
IX.652.23

Purple martin,
Progne subis subsp.???,
Purperzwaluw
19 cm (Spreeuw 19-22)

Kustvlakte

Bescheiden zwaluwstaart.
Man: Uniform blauwzwart zowel onder als boven.
Vrouw: Lichte buik; keel en borst grijzig, vaak met 
een onduidelijke lichtere nekstreep.
Migrant uit het noorden.
IX.655.26

Caribbean martin,
Progne dominicensis,
Caribische purperzwaluw
18-19 cm (Spreeuw 19-22)

Kustvlakte

Man: Grotendeels glanzend staalblauw; vleugels en 
staart zwart, staart bescheiden gevorkt; lage borst en 
abdomen wit; ondervleugel grijsbruin.
Vrouw: Doffer, meer grijsbruin, wat bleker op de 
keel. Keel, borst en flanken grijs.
Migrant uit het noorden.
IX.656.28

Grey-breasted martin,
Progne chalybea chalybea,
Grijsborstpurperzwaluw
16-18 cm (Kwartel 16-18)

Overal

Van boven glanzend staalblauw; vleugels en staart 
zwart, staart iets gevorkt. Keel en zijkant borst 
grijsbruin, daaronder wit met zwarte streepjes.
Broedvogel.
IX.656.30

Southern martin,
Progne elegans,
Patagonische purperzwaluw
17 cm (Kwartel 16-18)

Kustvlakte

Man: Donker glanzend staalblauw, vleugels en staart
zwarter, staart diep gevorkt.
Vrouw: Doffer van boven, donkerbruin van onder, 
geschubd.
Migrant uit het zuiden.
IX.657.33
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Barn swallow (American 
barn swallow),
Hirundo rustica erythrogaster,
Boerenzwaluw
18 cm (Kwartel 16-18)

Marien, Kustvlakte, 
Noordelijke savanne, 
Laaglandbos, Zuidelijke 
savanne

Diep gevorkte staart. Voorhoofd roodbruin, van 
boven glanzend staalblauw, vleugels en staart zwart. 
Witte vensters in staartbasis. Keel roodbruin, blauwe
vlekken aan weerskanten van de borst. Van onderen 
lichter roodbruin, ook alle dekveren.
Overwinteraar uit het noorden.
IX.665.46

Cliff swallow,
Petrochelidon pyrrhonota 
subsp.???
Amerikaanse klifzwaluw
13-15 cm (Huismus 14-16)

Marien, Laaglandbos

Roestkleurige of beige stuit, rechte staart. Wit tot 
beige voorhoofd, zwarte teugel, glanzende, diep 
blauwe kroon, bleek grijsbruine nek; mantel en rug 
glanzend diep blauw, witte strepen op de mantel, 
vleugels en staart bruinzwart. Wangen en keel 
kastanje, zwarte vlek op en bovenborst; bovenborst 
en zijden grijsbruin, rest onderdelen witachtig.
Migrant uit het noorden.
IX.683.81

Familie: Motacillidae, Pipits and Wagtails, Piepers en Kwikstaarten
Klein tot middelgrote, meest bodem bewonende zangvogels met een korte hals, lange staart, lange poten en tenen; veren pak meest bruin, 
vaak gestreept, sommige soorten zwart en wit, sommige geel of oranje.

Yellowish pipit,
Anthus lutescens lutescens,
Gele pieper
13 cm (Huismus14-16)

Zuidelijke savanne

Nogal lange rose poten. Van boven beige en zwart 
gestreept bruin; staart donker met witte buitenste 
staartveren. Van onder beigegeel, slijt tot witter, met,
vaak zwakke, donkere borststrepen.
Broedvogel.
IX.759.25

Familie: Troglodytidae, Wrens, Winterkoningen
Kleine, meest insectenetende vogels met een fijn gepunte, vaak gebogen snavel; staart varieert van lang en getrapt tot extreem kort; 
meestal grijs en bruin, vaak met roodbruine tinten.

Coraya wren,
Thryothorus coraya coraya,
Corayawinterkoning
15 cm (Huismus 14-16)

Noordelijke savanne, Laag-, 
Hooglandbos

Gezicht zwart met witte streepjes, witte 
wenkbrauwstreep, kroon zwartbruin. Van boven 
roodbruin, staart bruinzwart met grijsbruine 
dwarsstrepen. Keel en bovenborst wit, onderborst 
beige, naar buik toe geleidelijk donkerder. 
Onderstaartdekveren roodbruin met zwarte 
dwarsstrepen.
Broedvogel.
X.423.39

Buff-breasted wren,
Thryothorus leucotis 
albipectus,
Witoorwinterkoning
14-15 cm (Huismus 14-16)

Kustvlakte, Laaglandbos

Witte wenkbrauwstreep, bruine streep door oog, 
oorstreek grijsbruin met witachtige vlekjes. Kroon 
en bovenzijde effen grijsbruin, stuit oranjebruin, 
vleugels zwart gebandeerd, staart roodbruin met 
zwarte dwarsstrepen. Keel vuilwit, borst beige, buik 
kaneelkleurig.
Broedvogel.
X.429.54
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Southern house wren,
Troglodytes musculus clarus,
Zuidelijke huiswinterkoning
12-13 cm (Huismus 14-16)

Marien, Kustvlakte, Zuidelijke
savanne

Gezicht beigebruin met donkerder streepjes,vage 
wenbrauwstreep, kroon en rug grijsbruin, stuit 
roodbruin. Vleugels bruin met donkere 
dwarsstrepen; staart roodbruin, donker gebandeerd. 
Van onder licht beigebruin, donkerder naar onderen 
toe.
Broedvogel.
X.435.62

White-breasted wood-wren,
Henicorhina leucosticta 
leucosticta,
Boswinterkoning
10-12 cm (Goudhaan 9-10)

Hooglandbos

Zwarte oogstreep,lange witachtige 
wenkbrauwstreep, gezicht en hals zwartig met 
wittige vlekjes, kroon en nek zwart. Van boven warm
bruin, vleugels vaag gebandeerd; staart kort, 
roodbruin, met smalle dwarsstrepen. Keel en borst 
wit, borstzijkanten grijs, buik okerbruin.
Broedvogel.
X.442.76

Wing-banded wren,
Microcerculus bambla 
bambla,
Witbandwinterkoning
12 cm (Goudhaan 9-10)

Laag-, Hooglandbos

Gehele bovenzijde donkerbruin, witte vleugelstreep, 
daarvoor witte vlekjes; staart erg kort, zwart. Keel 
grijs, borst grijsbruin geschubd; buik bruin, vaag 
gebandeerd.
Waarschijnlijk broedvogel.
X.446.81

Musician wren,
Cyphorhinus arada arada,
Orpheuswinterkoning
13 cm (Huismus 14-16)

Hooglandbos

Voorhoofd roodbruin overgaand in kastanje kroon, 
streep achter oog wit, oorstreek oranjebruin. Brede 
bruinzwarte nekkraag met witte strepen. Van 
boven bruin, vleugels en staart smal donker 
gebandeerd. Keel en borst oranjebruin, scherpe grens
met lichtbeige buik. Flanken en onderbuik oker.
Broedvogel.
X.447.84

Donacobius,
Donacobius atricapilla 
atricapilla,
Zwartkopdonacobius
22 cm (Spreeuw 19-22)

Kustvlakte 

Kop en bovenzijde glanzend roetzwart; rug met een 
bruin waas, stuit olijfbruin. Witte vlek op de basis 
van de handpennen, staartveren zwart met een witte 
punt. Van onderen beigebruin. Fel geel oog, snavel 
zwart.
Broedvogel.
X.447.85



125 

Familie: Mimidae, Mockingbirds and Thrashers, Spotlijsters
Middelgrote, lijsterachtige vogels met korte vleugels, lange poten en een lange staart; meestal onopvallend gekleurd: grijs of bruin, met 
wat wit of roodbruin.

Tropical mockingbird,
Mimus gilvus gilvus,
Tropische spotlijster
23-26 cm (Dodaars 23-29)

Suriname en Frans Guiana
Kustvlakte, Noordelijke 
savanne

Saai, grijs. Korte, rechte snavel. Vage lichte 
wenkbrauwstreep, donkergrijze oogstreep. Kroon en 
bovenkant effen grijs, twee smalle vleugelstrepen, 
vleugels en staart zwart, buitenste staartveren met 
wit einde. Van onderen wit, borst met grijs waas. 
Witachtige ondervleugel. Iris gelig.
Broedvogel.
X.485.11

Chalk-browed mockingbird,
Mimus saturninus saturninus,
Camposspotlijster
23,5-26 cm (Dodaars 23-9)

Zuidelijke savanne

Nogal tam. Van boven grijsbruin met donkerder 
vlekken; een witte "krijt"streep boven het oog en een
zwartige oogstreep; de staart is lang met brede witte 
hoeken. Van onder witachtig, maar dat kan roder 
lijken door stof.
Waarschijnlijk broedvogel.
X.487.15

Familie: Turdidae, Thrushes, Lijsters
Kleine tot middelgrote vogels met een tamelijk sterke snavel, meest een middellange staart; de kleuren variëren van dof grijs of bruin tot 
zwart en van effen tot gevlekt en gebandeerd; sommige soorten fel gekleurd.

White-throated thrush 
(Grey-flanked thrush),
Turdus albicollis phaeopygus,
Witneklijster
21-26 cm (Dodaars 23-29)

Laag-, Hooglandbos

Kop en bovenzijde zeer donker bruin, oogring geel. 
Zwart gestreepte witte keel, daaronder witte halve 
maan. Grijze borst, witte buik.
Broedvogel.
X.663.65

Black-billed thrush,
Turdus ignobilis arthuri,
Zwartsnavellijster
22-24 cm (Dodaars 23-29)

Noordelijke savanne

Donkerbruin van boven. Grijs gestreepte, witte keel; 
grijze borst en flanken, middenbuik wit. Zwarte 
snavel en poten.
Broedvogel.
X.664.68

Pale-breasted thrush,
Turdus leucomelas albiventer,
Vaalborstlijster

23-27 cm (Dodaars 23-29)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne

Bovenzijde en kop grijs, oorstreek met witte 
streepjes. Witachtige keel met vage, bruine strepen, 
borst en flanken grijsbeige, buik witachtig. Oranje 
ondervleugeldekveren, snavel groengeel.
Broedvogel.
X.665.70
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Cocoa thrush,
Turdus fumigatus fumigatus,
Cacaolijster
22-24 cm (Dodaars 23-29)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laaglandbos

Van boven vosbruin, van onder lichter. Vaag donker 
gestreepte, beigewitte keel; onderbuik wit. 
Ondervleugeldekveren oranje, snavel en poten 
bruingrijs.
Broedvogel.
X.667.76

Spectacled thrush,
Turdus nudigenis nudigenis,
Naaktooglijster
23-24 cm (Dodaars 23-29)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne

Van boven olijfbruin, van onderen lichter. Donker 
gestreepte witte keel, buik witachtig. Brede 
oranjegele oogring. Snavel geel, poten olijf.
Broedvogel.
X.671.79

Pale-eyed thrush,
Turdus leucops,
Taczanowski's lijster
18-21 cm (Spreeuw 19-22)

Hooglandbos

Man: Geheel glanzend blauwzwart, iris lichtblauw, 
geen oogring, snavel oranje, poten geel.
Vrouw: Van boven donker olijfbruin, vleugels en 
staart donkerder. Keel, borst en zijden bruin, lichter 
dan de rug, zijkant van het lijf iets roodachtig, rest 
van onderkant bleek grijs. Iris bruin, snavel zwart.
Status onbekend.
X.672.85

Black-hooded thrush,
Turdus olivater roraimae,
Kapucijnerlijster
23-24 cm (Dodaars 23-29)

Hooglandbos

Kop en keel zwart, niet al te duidelijk afgescheiden 
van de rest van het lichaam. Rug olijfgrijs. Onder 
licht beigegrijs, keel olijfbruin met zwarte strepen. 
Snavel , poten en smalle oogring geel.
Het vrouwtje heeft geen zwarte kap en een zwarte 
snavel, beige vlekjes op de keel en een lichtere buik.
Waarschijnlijk broedvogel.
X.677.95

Rufous-brown solitaire,
Cichlopsis leucogenys gularis,
Roodbruine solitaire
20-21 cm (Spreeuw 19-22)

Hooglandbos

Van boven roodbruin. Keel oranjerood, zijden, het 
lagere deel van de hals en de borst oranjebeige met 
een olijf waas, buik grijzig, anaalstreek oker. Korte, 
brede snavel, korte poten.
Waarschijnlijk broedvogel.
X.697.138

Grey-cheeked thrush,
Catharus minimus subsp.???
Grijswangdwerglijster
17-18,5 cm (Kwartel 16-18)

Laag-, Hooglandbos

Van boven, vleugels en staart olijf. Kin wit, wangen 
zonder een beige waas, keel en borst  met grote 
zwarte vlekken in rijen. Zijden grijs, buikmidden en 
onderstaartdekveren wit. Snavel donker met onder 
een rose basis. 
Migrant uit het  noorden,
X.702.150



127 

Familie: Polioptilidae, Gnatcatchers, Muggenvangers
Erg kleine insekteneters met een slanke, puntige snavel en een lange, getrapte staart, meestal met en wit einde of een witte rand; veren 
overwegend grijzig, bij de meeste soorten zit er wat zwart op de kop van de man in broedkleed; een paar soorten hebben een erg lange, 
slanke snavel; een nogal korte, overeind staande staart en deze soorten zijn bruingrijs.

Collared gnatwren,
Microbates collaris torquatus,
Zwartborstmuggensluiper
11 cm (Goudhaan 9-10)

Laaglandbos

Lange, slanke snavel en opgestoken staart. Van 
boven bruin; witte wenkbrauwstreep,wang en keel. 
Zwarte oog- en snorstreep. Vleugels olijfbruin. Van 
onder roomwit met een brede, zwarte borstband; 
olijfbruine flanken en anaalstreek.
Waarschijnlijk broedvogel.
XI.369.1

Long-billed gnatwren,
Ramphocaenus melanurus 
albiventris,
Zwartstaartmuggensluiper
12-13 cm (Huismus 14-16)

Laaglandbos

Erg lange, dunne snavel, steekt staart omhoog of 
gaat er mee heen en weer. Beige oogstreep, witte 
oogring, Wang wit, halszijden lichtbeige. Witte keel 
met donkere vlekken, onder beige, flanken grijs. Van
boven bruin; staart getrapt, zwartachtig, buitenveren 
met een wit einde.
Broedvogel.
XI.369.3

Tropical gnatcatcher,
Polioptila plumbea plumbea,
Amazonemuggenvanger
10-12 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte, Laaglandbos

Spitse haaksnavel.
♂: Glanzend zwarte kap tot aan oog contrasterend 
met grijsblauwe nek, rug en stuit. Slagpennen zwart, 
grijs gerand. Schouderpennen wit gerand. Staart 
zwart, buitenzijde wit. Onder wit, grijs getint op 
borst en aan de zijkanten.
♀: Kap even grijsblauw als de bovenzijde.
Broedvogel.
XI.373.10

Guianan gnatcatcher,
Polioptila guianensis,
Guyanamuggenvanger
10-11 cm (Goudhaan 9-10)

Noordelijke savanne, 
Laaglandbos

Witte wenkbrauwstreep vanaf snavel, witte oogring. 
Kop, rug en borst muisgrijs. Vleugels zwart, grijs 
gerand. Staart zwart met witte buitenkant. Keel en 
buik wit.
Waarschijnlijk broedvogel.
XI.374.12

Familie: Corvidae, Crows, Kraaien
Middelgrote tot grote vogels met een sterke snavel, stevige poten; veel soorten zwart, grijs of zwart/wit, vaak met metaalglans; of ze zijn 
groen, geel, blauw, violet of bruin.

Cayenne jay,
Cyanocorax cayanus,
Cayennegaai
33 cm (Kauw 30-34)

Noordelijke savanne

Op voorhoofd een korte kuif van stijve veren. 
Voorkroon, gezicht, en hals zwart, in een punt 
uitlopend op de borst. Achterkroon en nek wit met 
een blauw waas. Een witte vlek boven het oog, een 
tweede eronder en een snorvlek. Rug, vleugels en 
staart indigo. Staart met wit einde. Onder gelig wit. 
Ondervleugel met zwarte slagpennen en witte 
dekveren. Iris bleek.
Broedvogel.
XIV.583.31
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Familie: Passeridae, Old World Sparrows, Mussen
Een familie uit de Oude Wereld. De huismus is van daar geïmporteerd.

House sparrow,
Passer domesticus domesticus,
Huismus
16-18 cm

Kustvlakte

Stevige vogel met een grote kop en een dikke snavel.
Zwaar met zwart gestreepte bruine mantel.
Man: Zwarte bef en teugel en zwart rond oog. Kruin 
grijs en daaronder bruin. Halszijden wittig, wangen 
grijs. Brede witte vleugelstreep.
Vrouw: Duidelijke vuilbeige wenkbrauwstreep.
Broedvogel
XIV.793.2

Familie: Vireonidae; Vireos; Vireo's
Kleine vogels met een korte, robuuste snavel die aan de punt enigszins gehaakt is.

(South American) Rufous-
browed peppershrike, 
Cyclarhis gujanensis 
gujanensis,
Roodbrauwpeperklauwier
14-16 cm (Huismus 14-16)

Laaglandbos, Zuidelijke 
savanne

Kop grijs, wenkbrauwstreep vanaf snavel: kastanje. 
Bovenzijde en staart olijfgroen. Keel en borst 
citroengeel, buik lichtgrijs. Iris oranjegeel tot rood. 
Haaksnavel tweekleurig.
Waarschijnlijk broedvogel.
XV.415.1

Slaty-capped shrike-vireo,
Vireolanius leucotis leucotis,
Grijskapklauwiervireo
14-15 cm (Huismus 14-16)

Laaglandbos

Kroon blauwgrijs; voorhoofd, wenkbrauwstreep en 
vlek onder oog geel; oogstreep zwart, snorstreep 
grijs, er tussenin wit. Van boven en staart olijfgroen. 
Onderzijde citroengeel.
Waarschijnlijk broedvogel.
XV.417.6

Red-eyed vireo,
Vireo olivaceus vividior,
Roodoogvireo
14-16 cm (Huismus 14-16)

Kustvlakte, Laag-, 
Hooglandbos,Zuidelijke 
savanne

Lichtgrijze kroon met zwarte rand, brede witte 
wenkbrauwstreep, zwarte oogstreep, oorstreek 
groenig. Nek en bovenzijde groen, vleugels 
donkerder, staart groen. Onder grijswit. Iris 
donkerrood.
Broedvogel.
XV.430.33

Black-whiskered vireo,
Vireo altiloquus altiloquus,
Baardvireo
15-16,5 cm (Huismus 14-16)

Noordelijke savanne, Laag-, 
Hooglandbos 

Grijze kap contrasteert met olijf rug. Duidelijke 
beige wenkbrauwstreep met zwarte rand boven en 
onder. Smalle zwarte snorstreep.
Migrant uit het noorden.
XV.432.36
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Lemon-chested greenlet,
Hylophilus thoracicus 
griseiventris,
Geelborstvireo
12 cm (Huismus 14-16)

Laag-, Hooglandbos

Voorhoofd olijf, kroon grijs, gezicht groenachtig. 
Bovenzijde en staart groen. Keel grijswit, borst geel, 
buik lichtgrijs. Ondervleugeldekveren citroengeel. 
Iris strogeel.
Waarschijnlijk broedvogel.
XV.435.40

Ashy-headed greenlet,
Hylophilus pectoralis,
Grijskopvireo
12 cm (Huismus 14-16)

Marien, Kustvlakte

Kop grijs; wenkbrauwstreep en wang iets lichter. 
Bovenzijde groen. Keel wit met grijze vlekjes, borst 
groengeel, buik wit.
Broedvogel.
XV.436.42

Tepui greenlet,
Hylophilus sclateri,
Tepuivireo
12 cm (Huismus 14-16)

Hooglandbos

Kroon en nek blauwgrijs, scherp contrasterend met 
de olijfgroene rug, voorhoofd en teugel beige; 
vleugels en staart grijs. Keel wit, borstband lichtgeel,
flanken dof bleekgroen, rest onder wit.
Waarschijnlijk broedvogel.
XV.436.43

Buff-cheeked greenlet,
Hylophilus muscicapinus 
muscicapinus,
Bruinwangvireo
12 cm (Huismus 14-16)

Noordelijke savanne, Laag-, 
Hooglandbos

Kopzijden en wenkbrauwstreep oranjebruin, 
voorhoofd grijsbruin, kroon en nek blauwgrijs. 
Bovenzijde groen, slagpennen grijszwart met brede 
groene randen, staart groen. Keel vuilwit, borst 
oranjebruin, buik grijswit. Donker oog.
Waarschijnlijk broedvogel.
XV.437.48

Tawny-crowned greenlet,
Hylophilus ochraceiceps 
luteifrons,
Okerkapvireo
11-13 cm (Goudhaan 9-10)

Laag-, Hooglandbos

Voorhoofd geelbeige, kroon olijf, oorstreek grijs. 
Bruingroen van boven, staart bruin. Keel wit met 
grijze vlekjes; borst oker, verlopend naar geel op 
middenbuik, geelbruin aan de zijkanten. Anaalstreek 
en ondervleugeldekveren beigebruin. Oog donker.
Broedvogel.
XV.438.51

Familie: Parulidae; New World Warblers; Amerikaanse zangers
Kleine tot erg kleine vogels, de meeste met een korte en nogal slanke snavel; staart nogal kort tot middellang en vaak getrapt; vaak helder 
gekleurd, de tropische soorten zijn relatief saai.

Tropical parula,
Parula pitiayumi roraimae,
Maskerparulazanger
11 cm (Goudhaan 9-10)

Hooglandbos

Kop en bovenzijde blauwgrijs met zwarte teugel en 
oorstreek. Olijfgroene vlek op de mantel en twee 
witte vleugelstrepen. Witte vlek in de buitenstaart. 
Keel en borst oranje, buik geel, anaalstreek wit. 
Snavel gelig met zwart culmen. Poten gelig.
Broedvogel.
XV.743.12
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Yellow warbler,
Dendroica petechia subsp.???,
Gele zanger
13 cm (Huismus 14-16)

Kustvlakte

♂: Voorhoofd en zijkant van de kop goudgeel, 
voorkroon oranje; kroon, mantel en rug olijfgroen. 
Vleugels zwartbruin, met groengele veerranden. De 
staart is bruinzwart, staartveren met gele 
binnenvlaggen. Van onder goudgeel, borst en flanken
met roodbruine strepen. Oog donker, snavel zwart.
♀: Geen oranje voorkroon; nek en oorstreek 
geelgroen, van onder zwak gestreept.
Overwinteraar uit het noorden.
XV.745.13

Blackburnian warbler,
Dendroica fusca,
Sparrenzanger
13 cm (Huismus 14-16)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laaglandbos

Man: Oranjegele kroonvlek, wenkbrauwstreep, 
zijkant hals ,keel en bovenborst; rest onderdelen 
gelig wit, de zijden met zwarte strepen, rest kroon, 
teugel en wangen zwart; vleugels zwart met een 
duidelijke witte streep; staartmidden zwart, 
buitenzijde wit; rug (grijs)zwart met een witte streep.
Vrouw: Lichter.
Migrant uit het noorden.
XV.753.24

Blackpoll warbler,
Dendroica striata,
Zwartkopzanger
14 cm (Huismus 14-16)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laaglandbos

Oorstreek, ooggebied, keel en borst geel getint. Buik
en onderstaartdekveren wit. Kruin, mantel, rug en 
onduidelijke oogstreep vaal olijfgroen; mantel met 
vrij dunne, donkere strepen. Vleugel donker met 
twee scherp afgetekende, smalle witte strepen en 
witte zomen aan de tertials. Borst en flanken meestal
fijn gestreept. Voeten geelbruin. Onderstaart met 
lichte vlekken.
Migrant uit het noorden.
XV.759.37

American redstart,
Setophaga ruticilla,
Amerikaanse roodstaart
13 cm (Huismus 14-16)

Marien, Laag-,Hooglandbos

Een lange staart die vaak wordt opgericht en 
gespreid, waarbij hij de vleugels laat afhangen. 
Grijze kop, groengrijze mantel en vleugels, vuilwitte 
onderdelen, grote gele vlekken op staart, gele 
vleugelvlek en een (oranje)gele diffuse vlek op de 
zijborst bij de vleugelbocht.
Migrant uit het noorden.
XV.761.44

Prothonotary warbler,
Protonotaria citrea,
Citroenzanger
14 cm (Huismus 14-16)

Marien

Kop en onderdelen geel, nauwelijks lichter dan rug. 
Rug licht olijfgeel. Vleugels en stuit grijs, staart 
voornamelijk grijs. Onderstaartdekveren wit.
Vrouw: Saaier.
Migrant uit het noorden.
XV.764.45

Northern waterthrush,
Seiurus noveboracensis ssp.?
Noordse waterlijster
15 cm (Huismus 14-16)

Marien

Kwikt met staart. Kop en bovenzijde olijfbruin. 
Lange, lichtbeige wenkbrauwstreep. Zeer lichtbeige 
van onder met een gelig waas en donkere strepen op 
borst en flanken, fijnere strepen op de keel. Iris 
donker.
Overwinteraar uit het noorden.
XV.766.49
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Masked yellowthroat,
Geothlypis aequinoctialis 
aequinoctialis,
Zuid-Amerikaanse 
maskerzanger
13-14 cm (Huismus 14-16)

Kustvlakte

♂: Grijs voorhoofd en kroon; zwart masker vanaf het
voorhoofd door en onder het oog naar de nek. Nek 
en bovenzijde olijfgroen. Van onder geel. Donker 
oog.
♀: Kroon en oorstreek olijf met grijs waas. Lichtgele
streep voor het oog en gele oogring.
Broedvogel.
XV.773.62

Riverbank warbler,
Basileuterus rivularis 
mesoleucus,
Vloedboszanger
14 cm (Huismus 14-16)

Laaglandbos

Staart voortdurend in beweging. Kroon en nek 
leigrijs, lichtbruine wenkbrauwstreep, zwarte 
oogstreep, oorstreek lichtbruin. Van boven olijfbruin.
Van onder wit, met een beige waas. Oog donker, 
snavel zwart, poten vleeskleurig.
Waarschijnlijk broedvogel.
XV.797.110

Rose-breasted chat,
Granatellus pelzelni pelzelni,
Roze granaatzanger
12-13 cm (Huismus 14-16)

Laaglandbos

Staart vaak opgestoken en/of gespreid. ♂: Zwarte 
kop, witte streep achter oog. Van boven blauwgrijs, 
staart zwart. Keel wit, begrensd door een smalle 
zwarte band; daaronder roserood met witte flanken. 
♀: Kroon, nek en bovenzijde blauwgrijs; beige 
voorhoofd en gezicht. Keel en buik wit, beige 
flanken. Waarschijnlijk broedvogel.    XV.800.115

Familie: Thraupidae, Tanagers, Tangaren
Kleine tot middelgrote vogels met middellange vleugels, staart en poten; de veren zijn zacht, dicht geplant en pluche-achtig; veel soorten 
zijn kleurrijk, vaak met complexe patronen.

Black-faced tanager,
Schistochlamys melanopis 
melanopis,
Sluiertangare
17-18 cm (Kwartel 16-18)

Noordelijke savanne

Voorhoofd, gezicht en een gebied dat in een punt 
uitloopt op de borst: zwart; oorstreek lichtbruin; rest 
grijs. Op de vleugelbocht wat wit. Van onder lichter 
grijs overgaand in wit op de buik. Iris roodbruin, 
dikke kegelsnavel blauwgrijs met zwarte punt; poten
zwart.
Broedvogel.
XVI.157.3

Magpie tanager.
Cissopis leverianus 
leverianus,
Ekstertangare
25-26 cm (Dodaars 23-29)

Noordelijke savanne, 
Laaglandbos

Kop, keel, mantel en borst glanzend blauwzwart (bij 
beide in een punt uitlopend) . Schouders, middenrug 
en stuit wit. Staart lang, getrapt, zwart met een wit 
eind van onder. Vleugels zwart met witte vlekjes en 
dwarsstrepen; schouderveren breed wit gerand. Rest 
onder wit. Iris geel; snavel kort, dik, zwart; poten 
zwart.
Waarschijnlijk broedvogel.
XVI.158.4

White-banded tanager,
Neothraupis fasciata,
Witbandtangare
16 cm (Huismus 14-16)

Zuidelijke savanne

Als een klapekster. Van boven grijs met een fors 
masker. Daar boven een dun wit streepje. Vleugel 
zwart met witte streep, staart grijs. Keel en buik wit, 
daartussen grijs. Stevige snavel blauwgrijs
Waarschijnlijk broedvogel.
XVI.158.5
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Red-billed pied tanager,
Lamprospiza melanoleuca,
Roodsnaveltangare
17-18 cm (Kwartel 16-18)

Noordelijke savanne, Laag-, 
Hooglandbos, Zuidelijke 
savanne

♂: Glanzend blauwzwart, witte vlekken op zij van de
borst begrensd door een zwarte band van het 
borstmidden naar opzij. Onder wit, dij zwart. Oog 
donker, snavel dik en rood, poten zwart.
♀: Nek,rug en stuit grijs.
Waarschijnlijk broedvogel.
XVI.160.8

Hooded tanager,
Nemosia pileata surinamensis,
Kaptangare
12 cm (Huismus 14-16)

Suriname en Guyana
Kustvlakte

Kroon, zijkant kop, zijhals en smalle band naar de 
zijkant van de borst: zwart. Boven teugel wit. Nek, 
bovenzijde en staart donker blauwgrijs. 
Handdekveren grijs, slagpennen zwart met 
blauwgrijze randen. Van onder wit met een blauw 
waas. Iris geel; snavel flink en zwart; poten 
oranjegeel.
♀: Geen zwart op kop of borst maar alles grijsblauw 
zoals de rug.
Broedvogel.
XVI.161.11

White-rumped tanager,
Cypsnagra hirundinacea 
pallidigula,
Witstuittangare
16-17 cm (Kwartel 16-18)

Zuidelijke savanne

Bovenzijde zwart, op de kop tot net over het oog; 
beige streep voor het oog, witte stuit. Witte vlek op 
basis handpennen, buitenste handpennen met flinke 
witte rand. Okerbeige keel, onderzijde wit. Oog 
donker, snavel stevig en zwart, poten donkergrijs.
Waarschijnlijk broedvogel.
XVI.173.39

Grey-headed tanager,
Eucometis penicillata 
penicillata,
Amazonetangare
16-17 cm (Kwartel 16-18)

Kustvlakte

Grijze kop met ruige kuif waarin (doorgaans 
verborgen) wit. Bovenzijde olijfgeel. Keel witachtig,
onderzijde geel. Iris roodbruin, snavel zwartig, poten
grijsrose.
Broedvogel.
XVI.177.42

Flame-crested tanager,
Tachyphonus cristatus 
intercedens,
Vuurkuiftangare
15 cm (Huismus 14-16)

132
Beide savannes, Hooglandbos

♂: Glanzend zwart met een brede, platte, oranje kuif;
stuit geel; witte vlek (meestal verborgen) op de 
schouder. Middenkeel geel, ondervleugeldekveren 
wit. Oog roodbruin; snavel dik, kort, zwart.
♀: Olijf bovenzijde, okergeel onder.
Waarschijnlijk broedvogel.
XVI.177.43

Fulvous-crested tanager,
Tachyphonus surinamus 
surinamus,
Goudkuiftangare
15-17 cm (Kwartel 16-18)

Beide savannes

♂: Glanzend zwart, een (verstopte) geelbeige 
kroonvlek: opzetbare kroon. Stuit beige, witte 
vleugelbocht. Een meestal verborgen beige vlek 
opzij van de borst; de iets uitstekende flankveren zijn
karmijnrood. Ondervleugeldekveren wit.
♀: Grijze kop, geel om oog, verder bovenkant groen.
Keel en borst beige, buik okergeel.
Waarschijnlijk broedvogel.
XVI.178.45
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White-shouldered tanager,
Tachyphonus luctuosus 
luctuosus,
Witschoudertangare
13-14 cm (Huismus 14-6)

Laaglandbos

♂: Glanzend zwart, witte vlek op de schouder. 
Ondervleugeldekveren wit.
♀: Grijze kop, van boven groen, keel grijswit, van 
onder geel.
Waarschijnlijk broedvogel.
XVI.179.46

White-lined tanager,
Tachyphonus rufus,
Zwarte tangare
17 cm (Kwartel 16-18)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne

♂: Glanzend blauwzwart, klein wit vlekje op 
vleugelbocht. Witte ondervleugeldekveren. Iris 
donker.
♀: Effen roodbruin, van onder iets lichter.
Broedvogel.
XVI.181.49

Red-shouldered tanager,
Tachyphonus phoenicius,
Roodschoudertangare
15 cm (Huismus 14-16)

Noordelijke savanne, 
Laaglandbos

♂: Glanzend blauwzwart, klein rood- wit vlekje op 
de vleugelbocht. Witte ondervleugeldekveren.
♀: Kroon en nek donker bruingrijs; masker vanaf 
snavel tot onder oog naar wang, contrasterend met 
witachtige keel. Van boven donker grijsbruin, witte 
keel gaat over in vuilwitte borst en zijden, buik vuil 
roomwit.
Broedvogel.
XVI.181.50

Fulvous shrike-tanager,
Lanio fulvus fulvus,
Bruine klauwiertangare
15-17 cm (Huismus 14-16)

Laag-, Hooglandbos

Zwarte haaksnavel.
♂: Kop, hals, vleugels en staart zwart, bovenzijde 
geel, borstvlek lichtbruin, verder naar onder oker, 
anaalstreek kaneel. Oog donker.
♀: Grijsbruine kop, warm bruin van boven, staart 
oker tot roodbruin. Keel grijzig, borst okerolijf, 
oranjebeige buik.
Waarschijnlijk broedvogel.
XVI.182.51

Silver-beaked tanager,
Ramphocelus carbo carbo,
Fluweeltangare
16-17 cm (Kwartel 16-8)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laaglandbos, 
Zuidelijke savanne

Bovensnavel blauwgrijs, ondersnavel glanzend 
zilverwit. De vogel zelf is grotendeels donker 
karmijnrood. Slagpennen en staart zwartachtig. Borst
en kop meer dieprood. Iris donker.
♀: Minder felgekleurd, donkerder.
Broedvogel.
XVI.186.59
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Blue-grey tanager,
Thraupis episcopus episcopus,
Bisschopstangare
16 cm (Huismus 14-16)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laaglandbos, 
Zuidelijke savanne

Kop en onderzijde lichtgrijs met een blauw waas, 
van boven donkerder. Middenstaartveren blauw, naar
buiten toe minder blauw. Vleugels blauw met witte 
schouderstrepen. Iris donker, snavel zwart.
Broedvogel.
XVI.191.65

Palm tanager,
Thraupis palmarum 
melanoptera,
Palmtangare
17 cm (Kwartel 16-18)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laaglandbos, 
Zuidelijke savanne

Saai. Grotendeels olijfgrijs met een bruin waas, 
kroon lichtgeel, vleugeldekveren lichtgeel, buik wat 
lichter. Donkere slagpennen; onduidelijke, gele 
vleugelstreep.
Broedvogel.
XVI.193.71

Blue-backed tanager,
Cyanicterus cyanicterus,
Siertangare
17 cm (Kwartel 16-18)

Hooglandbos

♂: Zwarte snavel met gebogen bovenrand, van 
boven zwart, van onder grijs. Kop, hals, borst, 
vleugeldekveren en staart helder blauw; op keel en 
borst meer violet. Slagpennen donker, blauw gerand. 
Onderzijde goudgeel, dij donkerblauw. Iris oranje tot
rood, poten geel.
♀: Blauwgrijze kroon, nek, rug, vleugeldekveren. 
Gezicht beigegeel naar onder verlopend naar helder 
geel.
Waarschijnlijk broedvogel.
XVI.196.75

Turquoise tanager,
Tangara mexicana mexicana,
Turkooistangare
14 cm (Huismus 14-16)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laaglandbos

Middenkroon, nek en bovenzijde fluweelzwart, 
glanzend lichtblauwe stuit met zwarte vlekjes, 
staartveren zwart met blauwe randen. Zwarte ring 
om snavelbasis, zwarte oogring. Voorkroon, zijkant 
kop en keel glanzend kobaltblauw met zwarte 
vlekjes. Turkoois vlekje op schouder, rest 
vleugeldekveren blauw gerand evenals de zwarte 
slagpennen. Buik bleekgeel, aan zijkant blauw met 
zwarte schubben. Iris donker, snavel en poten zwart.
Broedvogel.
XVI.213.105

Paradise tanager,
Tangara chilensis paradisea,
Paradijstangare
12-13 cm (Huismus 14-16)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laag-, Hooglandbos

Veelkleurig, kontrastrijk. Kroon en kopzijden 
lichtgroen. Zwarte ring om snavel en een om oog. 
Nek, rug, grootste deel vleugel en staart 
fluweelzwart. Onderrug rood, stuit geel. Violette 
vlek op de schouder, keel glanzend violet. Borst en 
buik glanzend turkoois, middenbuik en 
onderstaartdekveren zwart. Iris donker, snavel en 
poten zwart.
Waarschijnlijk broedvogel.              XVI.214.109
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Dotted tanager,
Tangara varia,
Stippentangare
11 cm (Goudhaan 9-10)

Noordelijke savanne, 
Laaglandbos

Man: Grasgroen; mantel, gesloten vleugel en staart 
blauwgroen, keel en borst zwart gestippeld.
Vrouw: Geheel groen, middenbuik groengeel.
Waarschijnlijk broedvogel.
XVI.226.126

Spotted tanager,
Tangara punctata punctata,
Druppeltangare
11-12 cm (Goudhaan 9-10)

Noordelijke savanne, Laag-, 
Hooglandbos

Klein, merendeels groen, donker gevlekt. Voorste 
deel vogel met donkere, groengeel gerande veren, op
kroon en rug zijn ze groen gerand. Stuit groen. 
Staartveren zwart, groen gerand. Zwartgevlekte keel 
en borst, flanken en anaalstreek groengeel, 
middenbuik wit. Iris donker, snavel en poten grijs.
Waarschijnlijk broedvogel.
XVI.225.124

Speckled tanager,
Tangara guttata guttata,
Spikkeltangare
12 cm (Huismus 14-16)

Hooglandbos

Klein, voornamelijk groen; gelig gezicht, dicht zwart
gevlekt. Teugel zwart, rondom oog geel; rest kop en 
bovenzijde groen, zwart gevlekt en geschubd. Stuit 
groen, staart zwartachtig groen, vleugelveren 
lichtblauw of groen gerand. Keel en borst wit, zwart 
gevlekt; middenbuik wit, flanken en anaalstreek 
geelgroen. Iris donker, snavel zwart.
Waarschijnlijk broedvogel.
XVI.225.125

Bay-headed tanager,
Tangara gyrola gyrola,
Okerkaptangare
12 cm (Huismus 14-16)

Hooglandbos

Kop bruin, daarachter smalle gouden streep in nek, 
rest van de vogel merendeels groen. Smalle, blauwe 
strepen over het midden van borst en buik, beige dij. 
Iris en snavel donker, poten grijs.
Waarschijnlijk broedvogel.
XVI.226.128

Burnished-buff tanager,
Tangara cayana cayana,
Sabeltangare
13-14 cm (Huismus 14-16)

Zuidelijke savanne

♂: Kroon bruinrood, zwart masker tot over 
oorstreek, bovenzijde geelbeige, staart zwartachtig 
blauw. Vleugeldekveren voornamelijk blauwgroen, 
slagpennen zwart met blauwgroene randen. Van 
onder glanzend beige met een violetgrijs waas op 
keel en borst. Iris donker, snavel zwart, poten 
donkergrijs.
♀: Kroon kopermaisgeel, rug grijsgroen, stuit 
lichtgelig groen, staart groenig (niet blauw). Keel en
borst grijs, buik groenbeige.
Broedvogel.
XVI.228.130

Opal-rumped tanager,
Tangara velia velia,
Opaalstuittangare
12-14 cm (Huismus 14-16)

Laag-, Hooglandbos

Kroon, nek, rug en schouder zwart; stuit lijkt geel, 
strogeel of groen, staart zwart met blauwe 
veerranden. Vleugelveren meest zwart met blauwe 
randen. Voorhoofd, zijkop en hals blauw, zwarte 
halvemaan op borst; borst voor de rest, evenals de 
zijden, violetblauw, middenbuik kastanje. Iris 
donker, snavel zwart, poten grijs.
Broedvogel.
XVI.241.152
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Swallow tanager
Tersina viridis occidentalis,
Zwaluwtangare
14 cm (Huismus 14-16)

Noordelijke savanne, Laag-, 
Hooglandbos, Zuidelijke 
savanne

Brede, platte snavel.
♂: Van voorhoofd om oog naar keel zwart masker. 
Rest vogel voornamelijk glanzend turkoois; 
vleugelveren en staartveren zwart, met turkoois 
randen. Middenborst wit, uitlopend in een punt naar 
boven ,buik ook wit; turkoois flanken, zwart 
gebandeerd. Iris roodbruin, snavel zwart, poten grijs.
♀: Voornamelijk grasgroen, rond oog en keel 
vuilwit, keel met wat donkere schubjes. Slagpennen 
zwart, groen gerand. Middenborst en buik bleekgeel,
groen gebandeerd.
Broedvogel.                   XVI.242 154

Black-faced dacnis,
Dacnis lineata,
Zwartmaskerpitpit
11 cm (Goudhaan 9-10)

Noordelijke savanne, Laag-, 
Hooglandbos

Snavel dun en scherp gepunt, zwart. Kroon, stuit en 
onderzijde turkoois. Zwart masker vanaf voorhoofd 
over oog via nek naar zwart van rug, vleugel en 
staart. Middenborst, buik en ondervleugeldekveren 
wit. Iris geel, poten zwart.
Waarschijnlijk broedvogel.
XVI.245.156

Blue dacnis,
Dacnis cayana cayana,
Blauwe pitpit
11-12 cm (Goudhaan 9-10)

Noordelijke savanne, Laag-, 
Hooglandbos,Zuidelijke 
savanne

Dunne, scherpe, donkere snavel, snavelbinnenkant 
rose.
♂: Zwarte oogstreep; smalle, zwarte vlek op keel. 
Rest kop, hals en onderzijde blauw. Mantel, vleugel 
en staart zwart, schouder en stuit turkoois, 
vleugelveerranden blauw. Iris donker, poten rose.
♂: Voornamelijk groen, lichtblauwe kop, grijzige 
keel, wat blauw op schouder.
Broedvogel.
XVI.247.162

Short-billed honeycreeper,
Cyanerpes nitidus,
Kortsnavelsuikervogel
9 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laag-, Hooglandbos

Klein; slanke, gebogen, zwarte snavel.
♂: Vlek vanaf snavel om oog zwart, zwarte vlek op 
keel, zich verbredend op borst. Rest van vogel 
purperblauw. Vleugels zwart, oog donker, poten 
rose.
♀: Teugel en korte oogstreep donker, daarboven en 
daaronder een turkoois streepje. Kop en rest van het 
lijf groen; slagpennen zwart, groen gerand. Keel 
beigegeel, borst en zijden groen, wit gestreept. Poten
rose.
Waarschijnlijk broedvogel.                  XVI.251.165

Purple honeycreeper,
Cyanerpes caeruleus 
caeruleus,
Purpersuikervogel
10 cm (Goudhaan 9-10)

Noordelijke savanne, Laag-, 
Hooglandbos

Klein; lange, slanke, gebogen,zwarte snavel.
♂: Voornamelijk knalblauw. Vanaf snavel over oog 
tot achter oog zwarte streep. Smalle keelvlek, 
vleugelveren en korte staart zwart. Iris donker, poten 
geel.
♀: Van boven groen, slagpennen donker, groenig 
gerand. Kroon gemengd grijsgroen; teugel, zijkop en
oogring beige; zijkop met witte en donkere strepen. 
Smalle lichtblauwe snorstreep. Keel  en onderkant 
beige met blauwgroene strepen, middenbuik geel. 
Gelige ondervleugeldekveren, poten groenig.
Waarschijnlijk broedvogel.
XIV.251.167
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Red-legged honeycreeper,
Cyanerpes cyaneus cyaneus,
Blauwe suikervogel
11-13 cm (Goudhaan 9-10)

Noordelijke savanne, Laag-, 
Hooglandbos

Lange, slanke, gekromde, zwarte snavel, rode poten.
♂: Voornamelijk purperblauw met azuur kroon. 
Teugel en vlek om oog zwart. Zwarte mantel met 
blauwe halve maan; vleugel zwart, onder geel. Iris 
donker.
♀: Boven olijfgroen. Vuilwitte wenkbrauwstreep, 
donkere oogstreep. Staart en vleugel donker met olijf
randen. Zijden van kop geel; smal groen en donker 
gestreept. Keel wittig; onderzijde geel, zwak groen 
gestreept.
Broedvogel.                                        XIV.252.168

Green honeycreeper,
Chlorophanes spiza spiza,
Groene suikervogel
13 cm (Huismus 14-16)

Laag-, Hooglandbos

Lange, gebogen puntsnavel, donker boven,  onder 
geel.
♂: Zwarte kap over oog , uitlopend in een punt op de
wang. Verder glanzend turkoois, vleugels en staart 
zwart met groene veerranden. Roetzwarte 
ondervleugeldekveren en dijen. Iris donkerrood, 
poten grijs.
♀: Voornamelijk groen, keel en middenbuik gelig. 
Iris rood(-bruin).
Waarschijnlijk broedvogel.
XVI.253.169

Guira tanager,
Hemithraupis guira nigrigula,
Guiratangare
13 cm (Huismus 14-16)

Kustvlakte,Noordelijke 
savanne, Laaglandbos

♂: Kroon, nek en bovenzijde olijfgroen, gezicht en 
keel roetzwart (tot net over oog). Van voorhoofd om 
masker naar keel gele streep. Oranjerode stuit en 
borstband. Staart donker olijf. Van onder geel met 
grijze flanken. Iris bruin, snavel geel, poten grijs.
♀: Effen olijfgroen van boven, geel van onder, 
flanken grijs.
Broedvogel.
XIV.257.173

Yellow-backed tanager,
Hemithraupis flavicollis 
flavicollis,
Geelstuittangare
13 cm (Huismus 14-16)

Laaglandbos

♂: Bruinzwart van boven, helder gele onderrug. 
Vleugels en staart zwartig, wit vierkantje op de basis
van de handpennen. Keel en hals geel, van onder wit,
zijden grijs, anaalstreek geel. Iris donker, 
bovensnavel donker, ondersnavel rose tot geel, poten
grijs.
♀: Boven olijfgroen, vleugelveren donkerder met 
groene randen. Van onder geel met een olijf waas op 
de flanken.
Broedvogel.
XVI.258.175

Chestnut-vented conebill,
Conirostrum speciosum 
amazonum,
Roodbuikspitssnavel
11 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte, Zuidelijke savanne

♂: Kop en bovenzijde donker grijsblauw. 
Handpendekveren en handpennen donker met 
blauwe veerranden. Van onder lichter, middenbuik 
grijswit, onderstaartdekveren kastanje. Iris 
roodbruin, snavel zwart, poten grijs.
♀: Blauwgroene kroon en nek; gezicht beige, donker
gestreept. Vleugeldekveren, staart en bovenzijde 
groen. Van onder grijsbeige, wat geler op de buik.
Waarschijnlijk broedvogel.
XVI.261.178
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Bicoloured conebill,
Conirostrum bicolor bicolor,
Tweekleurige spitssnavel
11 cm (Goudhaan 9-10)

Marien

Saai.
Bovenzijde, kroon, nek, vleugeldekveren en staart 
blauwgrijs. Slagpennen donker, blauwgrijs gerand. 
Teugel en gezicht lichtgrijs, onderzijde vuil 
grijsbeige. Iris oranjerood tot donkerrood, snavel 
blauwgrijs, poten grijsrose.
Broedvogel.
XVI.261.180

Golden-rumped euphonia,
Euphonia cyanocephala 
cyanocephala,
Goudstuitorganist
11 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte, Laag-, 
Hooglandbos

Klein, blauwe kap, gouden stuit.
♂: Vanaf voorhoofd tot net over oog, oorstreek en 
keel zwart. Kroon, nek en gepunte vlek op de hals 
turkoois. Bovenzijde zwart met purper glans, 
onderrug goud tot oranjegeel. Staart zwart, vleugels 
overwegend zwart. Van onder geel. Iris donker, 
snavel zwart, poten grijs.
♀: Voorhoofd geel, kap als man,  bovenzijde groen, 
vleugels en staart donkerder, gezicht olijfgroen, van 
onder olijfgeel.
Waarschijnlijk broedvogel.
XVI.282.211

Plumbeous euphonia,
Euphonia plumbea,
Grijze organist
9 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laaglandbos

Man: Van boven, keel en zijkop glanzend donker 
blauwgrijs. Onder geel. Vleugels en staart 
zwartachtig, grijs gerand.
Vrouw: Kop en bovenrug donkergrijs, rest rug olijf. 
Keel wittig, rest onder olijfgeel, overgaand in geel 
op de middenbuik en onderstaartdekveren. Vleugels 
en staart olijf gerand.
Waarschijnlijk broedvogel.
XVI.283.214

Purple-throated euphonia,
Euphonia chlorotica chloro 
tica,
Purperkeelorganist
9-10 cm (Goudhaan 9-10)

Overal

Klein; korte, dikke, blauwgrijze snavel.
♂: Geel voorhoofd en -kroon; rest van de kop, de 
bovenzijde en de keel glanzend blauwzwart met een 
violette glans. Slagpennen zwart met blauwe randen,
een deel van deze pennen met een witte binnenvlag. 
Van onder helder geel. Ondervleugeldekveren wit. 
Flink wit ovaal aan weerskanten onder de staart. Iris 
donker, poten grijs.
♀: Van boven olijf met een grijs waas, teugel donker,
van onder olijfgeel. Middenborst en buik witachtig.
Waarschijnlijk broedvogel.
XVI.285.217

Finsch's euphonia,
Euphonia finschi,
Finsch' organist
9 cm (Goudhaan 9-10)

Overal

♂: Voorkroon geel, hele bovenzijde en keel glanzend
purperzwart. In vlucht witte streep in vleugel. 
Bovenstaart staalblauw. Van onder oranje, 
onderstaart beige. Iris bruin, snavel blauwgrijs, poten
grijs.
♀: Gelige voorkroon, donker om oog, olijf van 
boven, olijfgeel van onder, middenbuik geler. Geen 
wit in stuit en vleugel.
Broedvogel.
XVI.287.221
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Violaceous euphonia,
Euphonia violacea violacea,
Violette organist
10 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laaglandbos

♂: Voorkroon tot net boven de voorkant van het oog 
oranjegeel. Kop en bovenzijde blauwzwart met 
purperglans. Keel en borst oranjegeel overgaand in 
heldergele buik. Ondervleugeldekveren wit. 
Onderstaart grijs met twee grote witte ovale vlekken.
Iris donker, snavel zwartachtig met wat blauwgrijs, 
poten grijs.
♀: Olijf van boven, vleugel donker, onder olijfgeel, 
buik geel.
XVI.289.222

White-lored euphonia,
Euphonia chrysopasta nitida,
Goudbuikorganist
9-10 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laag-, Hooglandbos

Klein, saai; grote snavel met kromme rand, 
zwartachtig.
♂: Gebied voor oog tot en met kin asgrijs, daarboven
donkere streep. Voorhoofd, rest van het gezicht en  
onderzijde geel. Kroon en achterhoofd grijs. Van 
boven olijfgroen met blauwgroene glans, slagpennen
donker met olijf randen. Van onderen grotendeels 
geel, vaag olijf geschubd. Iris donker, poten grijs.
♀: Van boven als man, van onder grijs met zijden en 
anaalstreek olijfgeel.
Waarschijnlijk broedvogel.               XVI.291.229

White-vented euphonia,
Euphonia minuta minuta,
Witbuikorganist
9 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Hooglandbos, 
Zuidelijke savanne

Erg klein, compact, witte onderstaart.
♂: Voorhoofd geel, kap tot op keel en bovenzijde 
glanzend blauwzwart. Slagpennen donker, 
donkerblauw gerand. Onderzijde knalgeel, 
middenbuik en anaalstreek wit, ondervleugeldek-
veren ook. Ovale witte vlekken aan weerszijden op 
de onderstaart. Iris donker, snavel zwart, poot grijs.
♀: Kop en bovenzijde olijf, keel vuilwit, borst en 
zijden olijfgeel. Midden van borst en buik wit.
Waarschijnlijk broedvogel.
XVI .294.231

Golden-sided euphonia,
Euphonia cayennensis,
Cayenneorganist
11 cm (Goudhaan 9-10)

Noordelijke savanne, Laag-, 
Hooglandbos, Zuidelijke 
savanne

♂: Donker glanzend staalblauw. Slagpennen en 
staart donker. Bij vleugelbocht een lange gouden 
pluim. Iris bruin, snavel zwart en blauwgrijs, poten 
grijs.
♀: Van boven olijf, van onder grijs, met olijfgeel op 
de zijden.
Waarschijnlijk broedvogel.
XVI.297.236

Highland hepatic-tanager 
(Blood-red tanager),
Piranga lutea haemalea,
Bloedrode tangare?
17 cm (Kwartel 16-18)

Hooglandbos

Stevige, tweekleurige snavel.
♂: Kastanjerood, donkere teugel, van onder 
karmijnrood. Oog donker, poot grijs.
♀: Gelig groen van boven, olijfgeel van onder, keel 
en het midden van de buik geel.
Status onbekend
XVI.310.2
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Lowland hepatic-tanager,
Piranga flava macconnelli,
Laaglandlevertangare
18 cm (Kwartel 16-18)

Zuidelijke savanne

Man: Geheel oranje, mantel iets donkerder en 
vleugels en staart nog meer.
Vrouw: Geel. Iets donkerder teugel, wangen en 
mantel. Vleugels en staart nog donkerder.
Waarschijnlijk broedvogel.
XVI.310.255

Summer tanager,
Piranga rubra rubra,
Zomertangare
17-18 cm (Kwartel 16-18)

 
Kustvlakte, Laag-, 
Hooglandbos

Van boven gelig olijf, onder geel. Snavel bleek gelig 
bruin. De man kan roserood gespikkeld zijn. De 
vrouw heeft een gele oogring.
Migrant uit het noorden.
XVI.311.256

Scarlet tanager,
Piranga olivacea,
Zwartvleugeltangare
17 cm (Kwartel 16-18)

Marien

Man winter: Van boven olijf, van onder geel. Zwarte 
vleugels en staart.
Vrouw: Vleugel- en staartveren olijf gerand.
Noordelijke migrant.
XVI.313.258

Bananaquit,
Coereba flaveola minima,
Suikerdiefje
11 cm (Goudhaan 9-10)

Overal

Van boven donkergroen met een veel lichtere stuit. 
Opvallende, witte wenkbrauwstreep. Kleine witte 
vlek aan de basis van de slagpennen. Keel grijs, 
onderzijde heldergeel, buik witachtig.
Broedvogel.
XVI.328.283

Familie : Cardinalidae, Cardinals, Kardinalen
Kleine tot middelgrote vogels met een kegelsnavel, die soms erg groot en vinkachtig is; mannetjes vaak prachtig gekleurd, met rood en 
blauw; de vrouwen meestal onopvallender.

Dickcissel,
Spiza americana,
Dickcissel
16 cm (Kwartel 16-18)

Kustvlakte

Man: Kroon, nek en wang grijs, teugel, vlek onder 
snor en wenkbrauw geel. Mantel zandkleurig en 
zwart gestreept, lager is hij effen grijsbruin. 
Schouder, buitenvlag van dekveren, vleugels en 
staart donkerbruin, die laatsten grijs gerand. Kin en 
zijhals wit, keel zwart in een punt uitlopend op de 
borst. Zijborst geel, rest onder wittig.
Vrouw: van boven als man maar bruiner. Onder 
vuilwit tot beige met vage donkere strepen. Geen 
borstvlek, lagere borst gelig.
Migrant uit het noorden.
XVI.405.1
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Yellow-green grosbeak,
Caryothraustes canadensis 
canadensis,
Geel-groene kardinaal
17-19 cm (Spreeuw 19-22)

Laaglandbos

Bovenkant kop en bovenzijde geelgroen. Teugel en 
daaronder tot op keel zwart. Van onder geel, borst en
zijden groenig. Iris zwart, grote kegelsnavel zwart, 
poten grijs.
Waarschijnlijk broedvogel.
XVI.413.12

Red-and-black grosbeak,
Periporphyrus erythromelas,
Rood-zwarte kardinaal
21 cm (Spreeuw 19-22)

Hooglandbos

Zwartachtige, forse kegelsnavel.
♂: Kop tot over nek en keel zwart. Rode halsring en 
onderzijde. Van boven meer donkerrood. Iris donker,
poten grijs.
♀: Kop als mannetje. Van boven groen en van 
onderen geelgroen.
Waarschijnlijk broedvogel.
XVI.414.15

Slate-coloured grosbeak,
Saltator grossus grossus,
Witkeelkardinaal
19-21 cm (Spreeuw 19-22)

Laag-, Hooglandbos

Enorme (oranje-)rode snavel.
♂: Voornamelijk leiblauw. Teugel, deel oorstreek 
onder oog, zijhals en borstband aaneengesloten 
zwart. Keel wit, vleugels en staart zwart. 
Ondervleugeldekveren wit. Iris bruin, poten donker.
♀: Donkergroen, keel grijswit.
Waarschijnlijk broedvogel.
XVI.414.16

Buff-throated saltator,
Saltator maximus maximus,
Bontkeelsaltator
21 cm (Spreeuw 19-22)

Laaglandbos, Zuidelijke 
savanne

Kop grijs; bovenzijde, vleugels en staart groen. 
Wenkbrauwstreep grijswit, flinke zwarte snor. Kin 
wit, keel beige, borst en buik grijs, onderbuik kaneel.
Iris donker, snavel grijszwart, poten grijs.
Broedvogel.
XVI.415.19

Greyish saltator,
Saltator coerulescens 
olivascens,
Grijze saltator
21 cm (Spreeuw 19-22)

Kustvlakte

Kop en bovenzijde olijfgrijs, vuilwitte 
wenkbrauwstreep, zwarte snorstreep. Keel vuilwit, 
borst en buik grijs, onderbuik kaneelkleurig. Iris 
bruin, snavel groot en zwartachtig, poten grijs.
Broedvogel.
XVI.417.22

Blue-black grosbeak,
Cyanocompsa cyanoides 
rothschildii,
Blauwrugbisschop
17-19 cm (Kwartel16-18)

Laag-, Hooglandbos

♂: Helder blauw, stuit lichter. Voorhoofd, snorstreep 
en schouder hemelsblauw. Kin zwart; vleugelveren 
ook, maar met blauwe randen. Iris bruin. Stevige, 
kegelvormige snavel, evenals poten: grijszwart.
♀: Bruin.
Waarschijnlijk broedvogel.
XVI.423.33
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Familie: Emberizidae; Buntings and New World Sparrows; Gorzen
Zeer kleine tot middelgrote vogels met een kegelsnavel; vele met eenvoudige kleurpatronen in bruin, zwart, grijs, geel en wit; vaak bruin 
of grijs gestreept, sommige kleurrijker en/of opvallender getekend.

Rufous-collared sparrow,
Zonotrichia capensis 
roraimae,
Roodkraaggors
12-13 cm (Huismus 14-16)

Zuidelijke savanne

Kroon wat hoekig. Kop grijs, zwarte zijkroonstreep, 
zwarte oogstreep, zwarte streep onder oor. Nek en 
zijhals roodbruin (halve halsring) tot op borst. 
Zwarte vlek opzij van borst. Van boven bruinzwart 
gestreept, staart bruin. Twee witte vleugelstrepen, 
keel wit, borst grijzer, buik witter, flanken beige. Iris 
bruin, snavel grijs, poten rose.
Broedvogel.                                         XVI.545.58

Grassland sparrow,
Ammodramus humeralis 
humeralis,
Graslandgors
13 cm (Huismus 14-16)

Noordelijke en Zuidelijke 
savanne

Kroon bruin, zwart gestreept  met mediaan een witte 
streep. Grijsbruin gezicht, witte oogring, gele vlek 
voor oog, daarachter lichtgrijze wenkbrauwstreep, 
donkere streep achter oog. Nek en rug grijs, donker 
gestreept; stuit effen bruin, staart bruin. Vleugels 
bruin met twee vage strepen, dekveren zwart met 
kaneel randen. Gele vlek in vleugelbocht. Keel 
wittig, borst en flanken beige, onder vuilwit. Iris 
donker, snavel en poten roze.
Broedvogel.                                         XVI.556.77

Pectoral sparrow,
Arremon taciturnus taciturnus,
Olijfruggors
15 cm (Huismus 14-16)

Noordelijke savanne, Laag-, 
Hooglandbos, Zuidelijke 
savanne

♂: Zwarte kop met grijze kroonstreep en witte 
wenkbrauwstreep. Grijze halsring die op de borst 
overgaat in een zwarte borstband. Keel wit. Van 
boven olijfgrijs, schouder geelgroen. Van onder wit, 
grijze flanken. Iris donker, snavel zwart, poten grijs.
♀: Saaier. Keel beigegeel, borstband grijs, 
onderzijde grijswit.
Broedvogel.
XVI.572.106

Stripe-tailed yellow-finch,
Sicalis citrina browni,
Witstaartsaffraangors
11 cm (Goudhaan 9-10)

Zuidelijke savanne

Korte, blauwgrijze snavel.
♂: Kop en onderzijde geel. Van boven olijfgeel met 
donkere strepen, stuit effen. Vleugel donker, veren 
geel gerand; staart donker met witte einden aan de 
buitenveren.
♀: Bruin van boven, fijn gestreept van kroon tot 
stuit. Onder lichtgeel, bruin gestreept op borst en 
flank. Vleugelveren bruin met gele randen. Snavel 
donker.
Waarschijnlijk broedvogel.               XVI.631.224

Saffron finch,
Sicalis flaveola flaveola,
Saffraangors
13,5-15 cm (Huismus 14-16)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne

Man: Boven olijfgeel, voorhoofd en deel kroon 
oranje, kop met oranje waas. Donkere streping op de
rug. Onder geel met niet al te duidelijke olijf strepen.
Vrouw: Boven bruin, wang grijs, vleugelveren deels 
donker, olijf gerand, stuit olijfgeel. Onder geelgrijs, 
brede borstband, dijen  en anaalstreek olijfgeel.
Status onbekend.                             XVI.633.232
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Grassland yellow-finch,
Sicalis luteola flavissima,
Graslandsaffraangors,
10-13 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte

Gevorkte staart. Kroon olijf met streepjes, gezicht 
olijfgrijs, gele oogring, gele wenkbrauwstreep, geel 
op zijhals; gele, smalle snorstreep. Nek en 
bovenzijde olijfbruin, zwaar donker gestreept; stuit 
olijfgeel. Vleugel en staart bruin. Keel en onderzijde 
geel, op de zijden een olijf waas. Iris donker, snavel 
grijs, poten rose.
Broedvogel.
XVI.637.233

Wedge-tailed grass-finch,
Emberizoides herbicola 
sphenurus,
Wigstaartgrasgors
20 cm (Spreeuw 19-22)

Noordelijke en Zuidelijke 
savanne

Flinke, van boven gekromde, gele snavel, met zwart 
culmen. Lange, getrapte puntstaart. Kroon fijn zwart 
gestreept; gezicht lichtbruin, lichte teugel, witte 
oogring. Bovenzijde beige, stevig zwart gestreept, 
stuit effen, vleugel bruinachtig, veren olijfgroen 
gerand. Middelste staartveren donker, de buitenveren
grijsbruin. Keel grijswit, rest onder beige. Iris bruin, 
poten roze.
Broedvogel                                    .XVI.638.236

Red-crested finch,
Coryphospingus cucullatus 
cucullatus,
Rode kroongors
13,5 cm (Huismus 14-16)

Kustvlakte

Man: Korte, meest plat gehouden, zwarte kuif met 
rode streep in het midden. Grijs gezicht met witte 
halve maantjes boven en onder oog. Nek en 
bovendelen warm bruin, vleugel en staart wat 
donkerder. Keel en rest onderzijde rood.
Vrouw: Geen zwart en rode kuif. Bruin van boven, 
onder lichter, rood waas over borst en stuit. Wel 
halve maantjes.
Status onbekend.                                XVI.640.244

Red-capped cardinal,
Paroaria gularis gularis,
Zwartkeelkardinaal
17 cm (Kwartel 16-18)
 
Laaglandbos

Kop en kin rood, zwarte oogstreep en vlek om oog. 
Keel zwart, uitlopend in een punt op de borst. Nek 
en bovenzijde zwart. Van onder sneeuwwit met een 
uitloper onderlangs het rood van de kop. Iris 
oranjerood, bovensnavel zwartachtig, ondersnavel 
geelachtig, poten zwart.
Broedvogel.
XVI.644.251

Blue-black grassquit,
Volatinia jacarina splendens,
Jacarinagors
9-11 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laaglandbos

Kegelsnavel, van boven zwart, van onder grijs.
♂: Zwart met blauwe weerschijn. Oog bruin, poten 
grijs, ondervleugel zwart. Ze vliegen omhoog, 
roepen sriio en komen terug waar ze begonnen.
♀: Bruin, van onder lichter. Kroon en rug vaag 
gestreept. Borst en flank bruin gestreept
Broedvogel.
XVI.644.253

Slate-coloured seedeater,
Sporophila schistacea 
longipennis,
Leigrijs loodbekje
11 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laaglandbos

Grote, geeloranje snavel.
♂: Grijs. Witte oogring. Witte handpenvlek, witte 
vleugelstreep. Witte halvemaan onder wang. Buik 
wit. Oog donker, poten grijs.
♀: Olijfbruin, lichter aan de onderzijde, middenbuik 
beige, snavel bruinachtig.
Waarschijnlijk broedvogel.
XVI.649.256
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Plumbeous seedeater,
Sporophila plumbea 
whiteleyana,
Loodgrijs dikbekje
11 cm (Goudhaan 9-10)

Zuidelijke savanne

Dikke, zwarte snavel.
♂: Loodgrijs van boven, vaag gestreept; effen stuit, 
staart zwartachtig. Vleugel zwart met grijze randen, 
wit vierkant op de handpennen. Een witte halve 
oogring, een wit vlekje onder het oog en een wit 
vlekje onder de ondersnavel. Borst lichter dan 
bovenkant, dat verloopt tot wit op buik. 
Ondervleugel grijs. Oog donker, poten zwart.
♀: Onopvallend. Bruinachtig van boven en 
bruinbeige van onder, verlopend naar wit nabij de 
staart. Snavel donker, onder lichter.
Waarschijnlijk broedvogel.                XVI.649.257

Wing-barred seedeater,
Sporophila americana 
americana,
Bont dikbekje
10-11 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte, Savanne 

Grote, korte, diepe, zwarte snavel.
♂: Kop en bovenzijde zwart. Van onder wit, ook de 
kin, onder de wang en de halve halsring. Stuit wit 
met zwarte spikkels. Vleugels zwart met twee witte 
strepen, wit vierkant op basis handpennnen. Zwarte 
borstband of zwarte wiggen wijzend naar het midden
van de borst. Iris bruin, poten zwart.
♀: Onopvallend. Beigebruin, kaneelbruin op keel, 
borst en flanken, buik lichter beige.
Broedvogel.
XVI.650.260

Lesson's seedeater,
Sporophila bouvronides,
Lessons dikbekje
10-11 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte, Zuidelijke savanne

♂: Dikke, korte, diepe,zwarte snavel. Kop, keel en 
bovenzijde matzwart, witte driehoek tussen keel en 
wang. Witte band over stuit, wit vierkantje op 
handpenbasis. Borst wit, zwart geschubd; naar onder
toe witter. Iris donkerbruin, poten zwart.
♀: Onopvallend. Olijfbruin boven, lichter onder, 
roomwitte keel, beige borst. Bovensnavel donker, 
onder hoornkleurig.
Broedvogel.
XVI.653.264

Lined seedeater,
Sporophila lineola,
Witsterdikbekje
10-11 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte, Zuidelijke savanne

♂: Snavel kort, dik, diep, zwart. Witte kroonstreep, 
grote witte vlek onder oog, daaronder zwarte streep 
van zwarte keel naar zwarte kop. Witte band op stuit,
wit vierkant op basis handpennen. Dij zwart, oog 
bruin, poten zwart.
♀:Onopvallend. Olijfbruin boven, beige onder, 
roomwitte keel. Bovensnavel donker, onder 
hoornkleurig.
Migrant uit het zuiden.                   XVI.653.265

Yellow-bellied seedeater,
Sporophila nigricollis 
nigricollis,
Geelbuikdikbekje
9-10 cm (Goudhaan 9-10)

Zuidelijke savanne

♂: Snavel kort, dik, diep, grijsblauw. Kop, nek en 
keel zwart. Bovenkant dof olijf, vleugels en staart 
bruinachtig, olijf gerand. Van onder lichtgeel, wat 
zwart op flanken. Ondervleugel lichtgeel, iris bruin, 
poten zwartig.
♀: Geen kenmerken. Beigebruin, buik wat lichter. 
Snavel zwartachtig.
Waarschijnlijk broedvogel.            XVI.654.267
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White-bellied seedeater,
Sporophila leucoptera 
mexianae,
Witbuikdikbekje
12-12,5 cm (Huismus 14-16)

Zuidelijke savanne

Man: Snavel dof tot rosegeel, kort en diep. 
Tweekleurig. Grijs van boven met een duidelijke 
witte spiegel. Uniform wit onder.
Vrouw: Donker beigebruin boven, lichter van onder. 
Snavel zwartachtig.
Status onbekend.
XVI.655.271

Capped seedeater,
Sporophila bouvreuil 
bouvreuil,
Oranje dikbekje
10 cm(Goudhaan 9-10)
 
Zuidelijke savanne

Man: Zwarte kap tot aan oog; gezicht, nek, rug en 
van onderen kaneel, dij zwart. Vleugel en staart 
zwart, witte spiegel, zwarte poten en snavel.
Vrouw: Olijfbruin van boven en okerbeige van 
onder.
Waarschijnlijk broedvogel.
XVI.657.276

Ruddy-breasted seedeater,
Sporophila minuta minuta,
Dwergdikbekje
9-10 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne

♂: Kroon, gezicht en rug grijs, onderrug en stuit 
roodbruin. Wit vlekje aan basis ondersnavel Vleugel 
zwartbruin met grijze randen, wit vierkant op basis 
handpennen. Staart zwartachtig met olijf randen. 
Grijs van wang scherp gescheiden van roodbruin van
snorstreek en rest onderzijde. Iris bruin, snavel 
grijzig, poten zwartachtig.
♀: Geen kenmerken. Van boven warm beige, borst 
en flanken ook, keel en buik lichter. Snavel donker.
Broedvogel.
XVI.658.277

Chestnut-bellied seedeater,
Sporophila castaneiventris,
Roodbuikdikbekje
10 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte, Laaglandbos

Hele bovenzijde , inclusief flanken blauwgrijs, 
onderzijde kastanje. Wit vlekje aan basis 
ondersnavel. Vleugelveren zwartachtig met grijze 
randen.
Waarschijnlijk broedvogel.
XVI.660.282

Chestnut-bellied seed-finch,
Oryzoborus angolensis 
torridus,
Zwartkopzaadkraker
11-12 cm (Goudhaan 9-10)

Overal

Zeer zware snavel.
♂: Kop tot op borst, bovenzijde, vleugels en staart 
zwart. Wit vlekje op basis handpennen. Scherpe 
grens op borst tussen het zwart en het kastanje 
daaronder. Dij zwart. Ondervleugel spierwit. Iris, 
snavel en poten zwart.
♂: Geen kenmerken. Warm bruin boven, lichtkaneel 
onder.
Broedvogel.                      XVI.663.286

Large-billed seed-finch,
Oryzoborus crassirostris 
crassirostris,
Dikbekzaadkraker
14-15 cm (Huismus 14-16)

Kustvlakte, Laaglandbos, 
Zuidelijke savanne

Enorme snavel, lijkt daardoor platkoppig.
♂: Zwart. Witte vlek aan basis handpennnen. Witte 
ondervleugel. Iris donker, snavel glanzend ivoor, 
poten zwart.
♀: Warm bruin boven, beigebruin onder. Snavel 
zwartachtig.
Broedvogel.
XVI.663.288
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Familie: Icteridae, New World Blackbirds, Troepialen
Nogal kleine tot grote vogels met een puntige snavel, meest donker, vaak glanzend, veel soorten met heldere kleurvlekken, sommige rijk 
gekleurd.

Red-rumped cacique,
Cacicus haemorrhous 
haemorrhous,
Roodstuitbuidelspreeuw
♂: 29; ♀: 25 cm (Dodaars 23-29)

Noordelijke savanne, 
Laaglandbos

♂: Glanzend zwart. Helderrode onderrug en stuit. 
Iris lichtblauw, snavel ivoor, poten zwart.
♀: Doffer. Iris bruinblauw.
Broedvogel.

Yellow-rumped cacique 
(Trinidad yellow-rumped 
cacique)
Cacicus cela cela,
Geelstuitbuidelspreeuw
♂: 28; ♀: 23 cm (Dodaars 23-29)

Marien, Kustvlakte, 
Noordelijke savanne, 
Laaglandbos, Zuidelijke 
savanne

♂: Voornamelijk zwart met een blauwe glans. 
Onderrug, stuit, onderbuik en streep in vleugel geel. 
Bovenstaart zwart met geel aan de buitenkant van de 
staartbasis, onderstaart geel. Iris blauw, snavel ivoor,
poten zwartachtig.
♀: Duffer.
Broedvogel.
XVI.749.10

Crested oropendola,
Psarocolius decumanus 
decumanus,
Kuiforopendola
♂: 47; ♀: 37 cm (Kuifeend 40-47)

Kustvlakte, Noordelijke 
savanne, Laaglandbos

♂: Zwart. Stuit en staartdekveren kastanje. Een paar 
dunne veren wapperen aan het achterhoofd. Staart 
geel, de middenveren zwart. Iris blauw. Snavel met 
"helm" (casque), ivoor tot bleekgeel, poten zwart.
♀: Zwartbruin, doffer, geen kuif.
Broedvogel.
XVI.754.18

Green oropendola,
Psarocolius viridis,
Groene oropendola
♂: 49; ♀: 37 cm (Kuifeend 40-47)

Noordelijke savanne, Laag-, 
Hooglandbos

♂: Kop, rug en grootste deel van de onderzijde 
olijfgeel. Paar dunne veren aan achterhoofd bij wijze
van kuif. Het kale gebied van de teugel en om het 
oog rose tot oranje. Vleugel donker olijf. Stuit, buik, 
dij en anaalstreek donker olijf. Iris lichtblauw. 
Snavel erwtengroen met oranjerode punt. Poten 
zwartachtig.
♀: Geen kuif.
Broedvogel.
XVI.754.19
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Yellow oriole,
Icterus nigrogularis 
nigrogularis,
Gele troepiaal
20-21 cm (Spreeuw 19-22)

Marien, Kustvlakte

♂: Zwarte teugel, zwart om oog en smalle zwarte 
vlek van kin tot op borst. Verder oranjegeel, vleugels
en staart zwart, kleine en middendekveren geel. 
Grote dekveren met witte punten: vleugelstreep. 
Meeste slagpennen met witte randen. Iris bruin, 
snavel zwart met blauwgroene ondersnavelbasis, 
poten grijs.
♀: Olijf waas.
Broedvogel.                                        XVI.764.34

Moriche oriole,
Icterus chrysocephalus,
Geelkaptroepiaal
22 cm (Spreeuw 19-22)

Savanne

Voornamelijk zwart. Gouden kroon, nek, stuit, 
epaulet en dij. Ondervleugeldekveren citroengeel, 
binnenvlaggen van de slagpennen wit. Iris bruin, 
snavel zwartachtig, poten donkergrijs.
Broedvogel.
XVI.773.56

Epaulet oriole,
Icterus cayanensis,
Roodboegtroepiaal
22 cm (Spreeuw 19-22)

Noordelijke en Zuidelijke 
savanne

Zwart. Gele epaulet en gele dij. Iris roodbruin, 
snavel zwartachtig, poten grijs.
Waarschijnlijk broedvogel.
XVI.773.57

Carib grackle,
Quiscalus lugubris lugrubis,
Caribische troepiaal
♂: 26;♀: 22 cm (Dodaars 23-29)

Marien

♂: Zwart met violette glans. Staart bootvormig. Iris 
geel, snavel en poten zwart.
♀: Dof donkerbruinachtig, normale staart.
Broedvogel.
XVI.779.65

Giant cowbird,
Molothrus oryzivorus 
oryzivorus,
Grote koevogel
♂: 34;♀: 29 cm (Kauw 30-34)

Kustvlakte, Laaglandbos

Groot, lange vleugels, lange staart. Zwart. Veren van 
nek kunnen rechtop gezet: kraag. Vliegt golvend.
♂: Weerschijn brons tot blauw, verborgen helm 
(casque), flinke kraag. Iris geel tot oranjegeel, snavel
en poten wit.
♀: Kleiner en doffer, kleinere kraag.
Broedvogel.
XVI.785.72

Shiny cowbird,
Molothrus bonariensis 
minimus,
Glanskoevogel
17-22 cm (Spreeuw 19-22)

Marien, Kustvlakte

♂: Glanzend zwart met een purperen weerschijn. 
Iris bruin, snavel en poten zwartgrijs.
♀: Donker bruinachtig grijs van boven, van onder 
lichter. Soms even zwart als man, maar dan dof.
Broedvogel.
XVI.786.76
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Yellow-hooded blackbird,
Chrysomus icterocephalus 
icterocephalus,
Geelkaptroepiaal
17-19 cm (Kwartel 16-18)

Marien, Kustvlakte

♂: Kop, nek, keel en bovenborst heldergeel. Zwarte 
teugel, rest lijf glanzend zwart. Iris bruin, snavel en 
poten zwart.
♀: Wenkbrauwstreep en keel geel, rest van kop 
citroengeel. Van boven olijfgrijs met donkere 
strepen. Onder olijf, meer olijfbruin, op buik met 
vage olijf strepen.
Broedvogel.
XVI.798.94

man                                          vrouw

Bobolink,
Dolichonyx oryzivorus,
Bobolink
16-18 cm (Kwartel 16-18)

Kustvlakte, Laaglandbos

Man in winter: Kop overwegend bleek beige, ook 
brede wenkbrauwstreep. Daaronder donkere strreep 
achter het oog en erboven een donkere kroonstreep. 
Er is een beige kroonstreep in het midden. Van 
boven beige met donkere strepen, vleugel 
donkerbruin, veren licht gerand. Staart donkergrijs. 
Keel wit, onder romig beige, lager met donkere 
strepen.
Vrouw in winter: Als man maar helderder, de veren 
boven hebben oranjebeige tot oranje randen, gezicht 
en onderzijde met oranjebeige waas.
Migrant uit het noorden.
XVI.803.103

Red-breasted blackbird,
Sturnella militaris, 
Zwartkopsoldatenspreeuw
♂: 19; ♀: 18 cm (Kwartel 16-18)

Kustvlakte

♂: Zwart. Keel en borst helder karmozijnrood, rode 
vlek in vleugelbocht. Iris zwartbruin, snavel zwart.
♀: Kop en bovendelen zwartachtig en beige. Beige 
wenkbrauwstreep en kroonstreep. Enig rood bij 
vleugelbocht. Van onder beige, donker gestreept op 
borst en flanken. Midden onder rose. 
Onderstaartdekveren fijn zwart gestreept. Snavel 
hoornkleurig.
Broedvogel.
XVI.804.104

Eastern meadowlark,
Sturnella magna praticola,
Witkaakweidespreeuw
20-24 cm (Spreeuw 19-22)

Zuidelijke savanne

♂: Kroon zwart, lichtbeige tot witte 
middenkroonstreep; lange wenkbrauwstreep 
beigewit, het deel voor het oog geel. Oorstreek 
grijsbruin, zwarte oogstreep, witte snorstreep. Van 
boven en vleugels beige, zwart gestreept. Middelste 
veren van staart zwart gebandeerd, wat wit in 
buitenste veren. Van onder knalgeel met een V-
vormige zwarte borstband. Donker gestreepte beige 
flanken en onderbuik. Iris bruin, snavel grijs.
♀: Duffer.
Broedvogel. 
XVI.806.110

Index:
A
Aalscholver, bigua-      6
Aalscholvers      6
Accipiter bicolor                  19

  poliogaster                  18
  superciliosus                  18

Accipitridae             16-22

accipitrinus, Deroptyus                  50
Actitis macularius                  35
acuta, Anas                  14
acutipennis, Chordeiles                  57
aenea, Chloroceryle                  69
aequinoctialis, Buteogallus                19

         , Geothlypis               131
Aeronautes montivagus                  60

aethereus, Nyctibius                  56
 , Phaethon                    5

affinis, Aythia                  14
Agami heron      9
Agamia agami      9
Agamireiger      9
ajaja, Platalea                  12
Alaskastrandloper                  36
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alba, Ardea      7
       , Calidris                  36
       , Tyto                  53
Albatros, geelneus-      3
Albatross, Atlantic yellow-nosed      3
Albatrossen                    3
Albatrosses                    3
albescens, Sunalaxis                  79
albicaudatus, Geranoaetus                21
albicineta,Tachycineta                121
albicollis, Nyctidromus                  58
               , Porzana                  29

 , Pseudastur                  19
 , Turdus                125

albifrons, Pithys                  95
albimarginatus, Myiarchus swainsoni

               117
albirostris, Galbula                  71
albiventer, Tachycineta                121
albogularis, Contopus                112

    , Tyrannus                115
albolineatus, Lepidocolaptes             86
albonotatus, Buteo                  21
albus, Eudocimus                  12
         , Procnias                  99
Alcedinidae             69-70
alcyon, Megaceryle                  70
alector, Crax                  27
altiloquus, Vireo                128
amaurocephalus, Leptogon              105
Amaurolimnas concolor                  29
Amazilia brevirostris                  66

 cupreicauda                  67
 fimbriata                  67
 leucogaster                  66
 sapphirina                  65
 viridigaster                  67

Amazilia, franje-                  67
 , groenbuik-                  67
 , Gmelins                  66
 , koperstaart-                  67
 , witborst-                  66

Amazon kingfisher                  70
              skimmer                  42
             , blue-cheeked                  49
             , orange-winged                  50
             , southern mealy                  50
             , yellow-crowned                  49
Amazona amazonica                 50

  dufresniana                 49
  farinosa                 50
  ochrocephala                 49

amazona, Chloroceryle                 70
Amazone, blauwwang-                 49

 , geelvoorhoofd-                 49
 , grote                 50
 , oranjevleugel-                 50

Amazonedwergral                 28

Amazoneijsvogel                 70
Amazonekroontiran               110
Amazonemierklauwier                 88
Amazonemoortiran               112
Amazonemuggenvanger               127
Amazonestern                               41
Amazonetangare               132
amazonia, Thamnophilus                 88
Amazonian antshrike                 88

     barred woodcreeper        85
     black tyrant                112
     motmot                  71
     mouse-coloured tyrannulet

               104
     pygmy-owl                  54
     royal flycatcher             110

      scrub-flycatcher            106
      squirrel cuckoo               51
      sunbittern                 31
      white hawk                 19
amazonica, Amazona                 50
amazonicus, Thamnophilus 88
American barn swallow 123

   black tern   41
   black vulture   15
   flamingo   12
   golden plover   32
   great egret     7
   kestrel   24
   knot   36
   osprey, North   16
   pygmy kingfisher   69
   redstart 130
   royal tern   40
   snipe, South   33
   swallow-tailed kite   16
   wigeon   13
   whimbrel   34

americana, Chloroceryle   70
   , Mareca   13
   , Mycteria   11
   , Spiza 140
   , Sporophila 144

americanus, Coccyzus   50
     , Ibycter   23

Amerikaans purperhoen   30
Amerikaans waterhoen   30
Amerikaanse bontbekplevier   32

        bosruiter    35
        dodaars     2
        dwergsperwer   18
        dwergstern   41
        fregatvogel     7
        goudplevier   32
        grijze wouw   17
        havik, Zuid-   18
        kleine zilverreiger     8
        klifzwaluw 123

Amerikaanse kwak     9
        oehoe   53
        oeverloper   35
        regenwulp   34
        reuzenijsvogel   70
        roodstaart 130
        schaarbek   42
        slangenhalsvogel     6
        smient   13
        steltkluut   31
        torenvalk   24
        watersnip   33
        woudaap   10
        zangers        129-131

Amethistboself   68
Amethyst woodstar   68
amethystina, Calliphlox   68
Ammodramus humeralis 142
anaethetus, Onychoprion   41
analis, Formicarius   96
Anas acuta   14
         bahamensis   14 
Anatidae            13-15
anatum, Falco peregrinus   26
Andesgierzwaluw, kleine   60
andrei, Taeniotriccus 108
angolensis, Oryzoborus 146
angustirostris, Lepidocolaptes   86
Anhima cornuta   12
Anhimidae   12
Anhinga     6
Anhinga anhinga     6
Anhingidae     6
ani, Crotophaga   52
Ani, greater   52
       , grote   52
       , kleine   52
       , smooth-billed   52
Anioema   12
Anous minutus   42
           stolidus   42
antarctica, Catharacta   38
Antarctische grote skua, Sub- 38
Antbird, black-chinned   93
             , black-headed   93
             , black-throated   94
             , blackish   92
             , dusky   92
             , ferruginous-backed   94
             , grey   92 
             , rufous-throated   95
             , scale-backed    95
             , silvered   93
             , spot-backed   95
             , spot-winged   94
             , warbling   93
             , white-bellied   94
             , white-browed   93
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Antbird, white-plumed 95
             , wing-banded 95
Antbirds, ground-          96-97
Antbirds, typical          86-95
Antcatcher, Venezulean silvered 93
anthracinus, Buteogallus 20
Anthracothorax nigricollis 63

            viridigula 63
Anthus lutescens             123
antillarum, Sternula 41
Antpipit, ringed             105
Antpitta, spotted 96

, thrush-like 96
, variegated 97

Antrostomus rufus 57
Antshrike, Amazonian 88

  , band-tailed 87
  , barred 88
  , black-crested 87
  , black-throated 87
  , cinereous 89
  , dusky-throated 89

                , fasciated 86
  , great 87
  , mouse-coloured 88
  , northern slaty 88
  , spot-winged 88

Antthrush, black-faced 96
  , rufous-capped 96
  , short-tailed 96
  , Venezuelan 96

Antvireo, white-streaked 88
Antwren, ash-winged 91

, brown-bellied 89
, dot-winged 91
, grey 90
, Guianan streaked 89
, long-winged 90
, plain-winged 90
, pygmy 89
, rufous-bellied 89
, rufous-rumped 91
, rufous-winged 91
, rusty-backed 91
, spot-tailed 90
, Todd's 91
, white-flanked 90
, white-fringed 91

Aplomado falcon 25
Aplomadovalk 25
Apodidae          59-61
Apus apus 61
Ara ararauna 45
       chloropterus 45
       macao   45
       severus     46
Ara, blauw-gele   45
      , dwerg-   46

Ara, geelvleugel-   45
      , groenvleugel-   45
      , macao-   45
      , roodbuik-   46
      , roodschouder-   46
aracari, Pteroglossus   74
Araçari, black-necked   74
            , green    74
arada, Cyphorhinus  124
Aramidae   27
Aramides axillaris   29

   cajaneus   29
Aramus guarauna   27
ararauna, Ara   45
Arassari, groene   74

, Whitely's   74
, zwartnek-   74

Aratinga maculata   50
Aratinga, witoog-   46
Arctic jaeger   38
Ardea alba     7
           cocoi     7
Ardeidae              7-11
Ardenna gravis     4
ardesiacus, Thamnomanes   89
Arenaria interpres   36
arenarum, Sublegatus 106
Arend, bonte kuif-   22
          , tirankuif-   22
          , wurg-   22
          , zwart-witte kuif-   22
          , zwarte kuif-   22
Arendbuizerd, zwarte   20
Arremon taciturnus 142
Arrowhead piculet   75
Arundinicola leucocephala 112
Ash-throated crake   29
Ash-winged antwren   92
Ashy-headed greenlet 129
Asio clamator   55
        flammeus   55
        stygius   55
assimilis, Tolmomyias 109
ater, Daptrius   23
Athene cunicularia   55
Atlantic bridled tern   41

brown noddy   42
pelican     5
kittiwake   39
roseate tern   40
yellow-nosed albatross     3

atra, Monasa   73
atratus, Coragyps   15
atricapilla, Donacobius 124
atricilla, Larus   39
atronitens, Xenopipo 101
atrothorax, Myrmeciza   94
Atticora fasciata 122

Atticora melanoleuca 122
Attila cinnamomeus             118
          spadiceus             119
Attila, bright-rumped             119
          , cinnamon             118
          , goudstuit             119
          , kaneel-             118
Audubon's shearwater   4
Audubons pijlstormvogel   4
augusti, Phaetornis 62
Aulacorhynchus whitelianus 74
aura, Cathartes 15
aurea, Eupsittula   46
aureola, Pipra               100
aureus, Jacamerops 72
auriculata, Zenaida 43
aurita, Conophaga 97
auritus, Heliothryx 67
Automolus infuscatus 81

    ochrolaemus 81
    rubiginosus 81
    rufipileatus 82

autumnalis, Dendrocygna 13
Avocets & Stilts 31
Avocettula recurvirostris 64
Awlbill, fiery-tailed 64
axillaris, Aramides 29
             , Myrmotherula 90
Aythia affinis 14
Azure gallinule 30
Azuurpurperhoen 30
B
Baardkoekoek, bonte 72

         , gekraagde 73
         , gevlekte 72
         , Guyana- 73
         , witborst- 73
         , zwaluw- 73

Baardkoekoeken          72-73
Baardkolibrie, zwartkeel- 61
Baardtiran             105
Baardvireo             128
Baardvogel, zwarte 74
Baardvogels 74
Bahamapijlstaart 14
bahamensis, Anas 14
Baird's sandpiper 37
bairdii, Calidris 37
Bairds strandloper 37
bambla, Microcerculus             124
Bananaquit             140
Band-rumped storm-petrel   5

         swift 59
Band-tailed antshrike 87
Banded woodcreeper, black- 85
Bandijsvogel 70
Bandstaartbuizerd 21
Bandstaartmierklauwier 87
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barbatus, Myiobius             110
Barbet, black-spotted 74
Barbets 74
Barbthroat, pale-tailed 61
Bare-necked fruitcrow 98
Barn swallow             123

        , American             123
Barn-owl, common 53
Barn-owls 53
Barred antshrike 88
            forest-falcon 24
            piprites, wing-             101
            woodcreeper, Amazonian 85
Bartramia longicauda 34
Bartrams ruiter 34
Basileuterus rivularis             131
Bat falcon 25
batavicus, Touit 48
Bay-headed tanager             135
Bearded tachuri             105
Beardless tyrannulet, southern      104
Becard, black-capped             120
           , Cayenne-             120
           , cinereous             120
           , glossy-backed             120
           , green-backed             119
           , pink-throated             120
           , white-winged             120
behni, Myrmotherula 90
Behns miersluiper 90
Bekarde, Cayenne-             120

, grijze             120
, groenrug-             119
, roodkeel-             120
, witvleugel-             120
, zwartkap-             120

Bellbird, white 99
Belted gnateater, chestnut- 97
            kingfisher 70
Bergkwartelduif 45
Bergwatersnip 33
Berlepschia rikeri 80
bicolor, Accipiter 19
           , Conirostrum             138
           , Dendrocygna 13
Bicoloured conebill             138

     hawk 19
bidentatus, Harpagus 17
Bigua-aalscholver   6
bilophus, Heliactin 68
Bisschop, blauwrug-             141
Bisschopskwartelduif 45
Bisschopstangare             134
Bittern, least 10
           , pinnated 11
           , stripe-backed 10
Black caracara 23
          curassow 27

Black hawk, common 20
     , great 20

          hawk-eagle 22
          manakin             101
          noddy 42

      , Caribbean 42
          nunbird 73
          skimmer 42
          tern 41

  , American 41
          vulture, American 15
Black-and-white hawk-eagle 22
Black-backed gull, lesser 39
Black-banded owl 54

         woodcreeper 85
Black-bellied cuckoo 51
                       whistling-duck, 13
                 southern 13
Black-billed thrush             125
Black-capped becard             120
Black-chested tyrant             108
Black-chinned antbird 93
Black-collared hawk 20

          swallow             122
Black-crested antshrike 87
Black-crowned night-heron   9

           tityra             119
Black-eared fairy 67
Black-faced antthrush 96

      dacnis 136
      hawk 19
      tanager             131

Black-headed antbird 93
        gull 39
        parrot  48

Black-hooded thrush              126
Black-legged kittiwake 39
Black-necked araçari 74

         stilt 31
Black-spotted barbet 74
Black-tailed leaftosser 82

      tityra             119
      trogon 69

Black-throated antbird 94
          antshrike 87
          mango 63
          trogon 69

Black-tyrant, Amazonian             112
Black-whiskered vireo             128
Black-winged stilt 31
Blackbird, red-breasted             148

  , yellow-hooded            148
Blackbirds, New World      146-149
Blackburnian warbler             130
Blackish antbird 92
               nightjar 58
Blackpoll warbler             130
Bladkrabber, bruinkeel- 82

Bladkrabber, kortsnavel- 82
      , zwartstaart- 82

Bladspeurder, bruinkeel- 81
       , kaneelstuit- 81
       , olijfrug- 81
       , roodkruin- 82
       , roodstaart- 80
       , roodstuit- 81
       , rosse 81

Blauw-witte zwaluw             122
Blauwe grondduif 44
              pitpit                           136
              reiger, kleine   8
              suikervogel             137
Blauwgele ara 45
Blauwkapmotmot 71
Blauwkeelgoean 26
Blauwkeelsaffierkolibrie 65
Blauwrugbisschop             141
Blauwsnavelmuisspecht 85
Blauwstaartsmaragdkolibrie 65
Blauwvleugeltaling 14
Blauwwangamazone 49
Bloedrode tangare?             139
Bloedrugspecht 76
Blonde ruiter 37
Blood-coloured woodpecker 76
Blood-red tanager             139
Blue dacnis             136
Blue ground-dove 44
Blue heron, little   8
Blue-and-white swallow             122
Blue-and-yellow macaw 45
Blue-backed manakin             100

       tanager             134
Blue-black grassquit             143
                   grosbeak             141
Blue-cheeked amazon 49
Blue-chinned sapphire 65
Blue-diademed motmot 71
Blue-grey tanager             134
Blue-headed parrot 49
Blue-tailed emerald 65
Blue-throated piping-guan 26
Blue-winged teal 14
Boatbilled heron   9

             , southern   9
    flycatcher             115
    tody-tyrant             107

Bobolink             148
Bobwhite, crested 27

  , kuif- 27
  , Sonnini's 27

Boerenzwaluw             123
Bonapartes strandloper 37
bonariensis, Molothrus             147
Bont dikbekje             144
Bontbekplevier, Amerikaanse 32
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Bonte baardkoekoek 72
Bonte bosuil 54
Bonte buizerd, grote 19
Bonte koningsmierpitta 97
Bonte kuifarend 22
Bonte manakin             101
Bonte mierlijster 95
Bonte miersluiper 90
Bonte parkiet 47
Bonte slechtvalk 25
Bonte stern 41
Bonte tinamoe   2
Bonte tiran             115
Bonte watertiran             112
Bontkeelsaltator             141
Boobies & Gannets              5-6
Booby, brown   5
          , masked   6
          , red-footed   6
Bootsnaveltiran             115
Bootsnaveltodietiran             107
borealis, Calonectris   4
Boselenia             102
Boself, amethist- 68
Bosnimf, vorkstaart- 65
Bosral, Cayenne 29
           , effen 29
           , roodnek- 29
Bosruiter, Amerikaanse 35
Bosuil, bonte 54
           , zwartgestreepte 54
Bosvalk, gebandeerde 24
             , gestreepte 24
             , grote 24
             , Mirandolles 24
Boswinterkoning             124
Botaurus pinnatus 11
bourcieri, Phaetornis 62
bouvreuil, Sporophila             145
bouvronides, Sporophila             144
Brachygalba lugubris 71
brachyura, Chaetura 60

   , Myrmotherula 89
brachyurus, Buteo 21
Bran-coloured flycatcher             110
brasilianum, Glaucidium 55
brasilianus, Phalacrocorax   6
Braziliaanse dwergral 28

      dwerguil 55
      palmgierzwaluw 60

Brazilian dove 44
Breedbektiran, bruinkop-             109

         , geelbuik-             109
         , geelkap-             110
         , grijskruin-             109
         , groene             109
         , groenkap-             109
         , roodstaart-            118

Breedbektiran, spiegel-             109
         , wenkbrauw-          118
         , witkuif-              110

Breedvleugelbuizerd 21
brevirostris, Amazilia 66

    , Crypturellus   2
Bridled tern 41

     , Atlantic 41 
Bright-rumped attila             119
Briljantkolibrie, tepui- 67
Brilliant, velvet-browed 67
Brilstern 41
Briluil 54
Broad-winged hawk 21
Bronskleurige glansvogel 71
Bronsspecht 77
Bronzen schiffornis             102
Bronzy jacamar 71
Brotogeris chrysoptera 47
Brown booby   5
            jacamar 71

          , northern 71
            noddy 42

       , Atlantic 42
            pelican   5
            skua 38
            violet-ear 63
            woodcreeper, plain- 83
Brown-bellied antwren 89
Brown-chested martin             122
Brown-crested flycatcher             118
Brown-throated parakeet 47
browni, Sicalis citrina             143
Bruin margrietje 49
Bruine gent   5
            klauwiertangare             133
            krooneend 14
            pelikaan   5
            violetoorkolibrie 63
Bruinborstzwaluw             122
Bruinbuikmiersluiper 89
Bruinkapheremietkolibrie 62
Bruinkapleptogon             105
Bruinkeelbladkrabber 82
Bruinkeelbladspeurder 81
Bruinkeelglansvogel 71
Bruinkeelmuisspecht 84
Bruinkopbreedbektiran             109
Bruinvlekmiervogel 95
Bruinwangvireo             129
Bubo virginianus 53
Bubulcus ibis   8
Bucco capensis 73
Bucconidae         72-73
Buff tanager, burnished            135
Buff-breasted sandpiper 37

         wren             123
Buff-cheeked greenlet             129

Buff-throated foliage-gleaner 81
        saltator             141
        woodcreeper 85

Buffon's piculet 75
buffoni, Circus 18
Buffons kiekendief 18
Buidelspreeuw, geelstuit-             146

          , roodstuit             146
Buizerd, bandstaart- 21
             , breedvleugel- 21
             , grijze 20
             , grote bonte 19
             , kortstaart- 21
             , krabben- 19
             , moeras- 20
             , savanne- 20
             , weg- 21
             , witstaart- 21
             , zwarte 20
             , zwarte arend- 20
             , zwartmasker- 19
Bulwer's petrel   3
Bulweria bulwerii   3
Bulwers stormvogel   3
Burnished-buff tanager             135
burrovianus, Cathartes 15
Burrowing owl 55

          , lesser 55
Busarellus nigricollis 20
Buteo albonotatus 21
           brachyurus 21
Buteo nitidus 20
           platypterus 21
Buteogallus aequinoctialis 19

      anthracinus 20
      meridionalis 20
      urubitinga 20

Butorides striata              8,9
C
Cabot's tern 40
Cacaolijster             126
cachinnans, Herpetotheres 23
Cacicus cela             146

haemorrhous             146
Cacique, red-rumped             146
             , Trinidad yellow-rumped 146
             , yellow-rumped             146
caerulea, Egretta   8
caerulescens, Geranospiza 19
caeruleus, Cyanerpes             137
caesius,Thamnomanes 89
Caica parrot 49
caica, Pyrilia 49
Caicapapegaai 49
Caique, zwartkop- 48
Cairina moschata 13
cajaneus, Aramides 29
Calidris alba 36
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Calidris bairdii 37
canutus 36
fuscicollis 37
himantopus 37
mauri 36
melanotos 37
minutilla 36
pusilla 36
subruficollis 37

callinota, Terenura 92
Calliphlox amethystina 68
Calonectris borealis   4
campanisoma, Chamaeza 96

         , Myrmothera 96
Campephilus melanoleucos 79

        rubricollis 79
campestris, Colaptes 77
Campo flicker 77
Campogrondspecht 77
Camposspotlijster             125
Camptostoma obsoletum             104
Campylopterus largipennis 62
Campyloramphus procurvoides 86
canadensis, Sakesphorus 87

   , Caryothraustes           141
Canadian ruddy turnstone 36
candidus,Melanerpes 76
caniceps, Myiopagis             101
cantator, Hypocnemis 93
canutus, Calidris 36
Cape Verde petrel   3
capensis, Bucco 73

, Zonotrichia             142
Capito niger 74
Capitonidae 74
Capped becard, black-             120
              cardinal, red-             143
              flycatcher, dusky-            117

 , sepia-             105
              heron   7
              seedeater             145
              shrike-vireo, slaty-          128
Caprimulgidae          57-59
Capsiempis flaveola             104
Capuchinbird 99
Capuchonvogel 99
Caracara cheriway 23
Caracara, black 23

, crested 23
, geelkop- 23
, kuif- 23
, noordelijke kuif 23
, northern crested 23
, red-throated 23
, roodkeel- 23
, yellow-headed 23
, zwarte 23

Caracaras          23-26

carbo, Ramphocelus             134
Cardinal, red-capped             143
Cardinalidae      141-142
Cardinals      141-142
Carib grackle             147
Caribbean black noddy 42
Caribbean martin             121
Caribbean sooty tern 41
Caribische flamingo 12

    purperzwaluw             121
    troepiaal             147

caripensis, Steatornis 55
carnifex, Phoenicircus 99
Caryothraustes canadensis           141
cassini, Veniliornis 76
castaneiventris, Sporophila           145
castro, Hydrobates   5
Catharacta antarctica 38

     maccormicki 38
Cathartes aura 15

   burrovianus 15
   melambrotus 15

Cathartidae          15-16
Catharus minimus             126
Cattle egret   8

    , western   8
caudacutus, Sclerurus 82
caudata, Inezia             106
cayana, Cotinga 98
            , Dacnis             136
            , Piaya 51
            , Tangara             135
            , Tityra              119
cayanensis, Icterus             147
                  , Leptodon 16

    , Myiozetetes             113
cayanus, Cyanocorax             127

, Hoploxypterus 31
Cayenne jay             127

 lapwing 32
Cayenne-bosral 29
Cayennebekarde             120
Cayennegaai             127
Cayennegierzwaluw 60
Cayennekievit 31
Cayennemuggeneter 97
Cayenneorganist             139
Cayennestekelstaart 80
Cayennetiran             118
Cayennewouw 16
cayennensis, Euphonia             139

     , Hydropsalis 58
     , Mesembrinibis 11
     , Panyptila 60
     , Patagioenas 42

cela, Cacicus             146
Celeus elegans 78
            flavus 78

Celeus torquatus 78
            undatus 78
Centraal-Amerikaanse roodkopgier15
Central American turkey vulture 15
Cercomacra cinerascens 92

       nigrescens 92
       tyrannina 92

certhia, Dendrocolaptes 85
Certhiaxis cinnamomeus 80
Chacalaca, gevlekte 26
                 , kleine 26
                 , little 26
Chachalaca's, Sjakohoenders,
      Goeans & Hokko's          26-27
Chacalacas, Guans & 
      Curassows          26-27
Chaetura brachyura 60

  chapmani 59
  meridionalis 60
  spinicaudus 59

Chalk-browed mockingbird          125
chalybea, Progne             121
Chamaeza campanisoma 96
Channel-billed toucan 75
Chapman's swift 59
chapmani, Chaetura 59
Chapmans gierzwaluw 59
Charadriidae          31-33
Charadrius collaris 33
                    semipalmatus  32

      wilsonia          32,33
Chat, rose-breasted             131
Chelidoptera tenebrosa 73
cheriway, Caracara 23
Chestnut woodpecker 78
Chestnut-backed jacana 31
Chestnut-bellied seedeater            145
                           seed-finch          145
Chestnut-belted gnateater 97
Chestnut-crowned foliage-gleaner 82
Chestnut-fronted macaw 46
Chestnut-rumped woodcreeper 85
Chestnut-vented conebill             138
Chileense kievit 32
chilensis, Tangara             135

, Vanellus 32
chimachima, Milvago 23
chiriquensis, Elaenia             103
Chiroxiphia pareola             100
Chlidonias niger 41
chloris, Piprites             101
Chloroceryle aenea 69

        amazona 70
        americana 70
        inda 70

Chlorophanes spiza             137
chloropterus, Ara 45
chlororhynchos, Thalassarche          3
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Chlorostilbon mellisugus 65
         notatus 65

chlorotica, Euphonia             138
choliba, Megascops 53
Cholibaschreeuwuil 53
Chondrohierax uncinatus 16
Chordeiles acutipennis 57

    nacunda 57
    pusillus 57

chrysocephalum, Neopelma           101
chrysocephalus, Icterus              147
chrysochloros, Piculus 77
Chrysolampis mosquitus 64
Chrysomus icterocephalus            148
chrysopasta, Euphonia             139
chrysoptera, Brotogeris 47
Ciccaba huhula 54
               virgata 54
Cichlopsis leucogenys             126
Ciconia maguari 11
Ciconiidae 11
cinerascens, Cercomacra 92
Cinereous antshrike 89

   becard             120
   mourner             119
   tinamou   1

cinereum, Todirostrum             108
cinereus, Contopus             111

, Crypturellus   1
, Xolmis             113

cinnamomea, Neopipo             111
cinnamomeus, Attila             118

       , Certhiaxis 80
cinnamominus, Charadrius wilsonia

33
Cinnamon attila             118

    tyrant             111
Cinnamon-crested spadebill          109
Cinnamon-rumped foliage-gleaner 81
Cinnamon-throated woodcreeper 84
Circus buffoni 18
Cissopis leverianus             131
citrea, Protonotaria             130
citrina, Sicalis             143
Citroenzanger             130
clamator, Asio 55
Claravis pretiosa 44
Cliff flycatcher              111
Cliff swallow             123
climacocerca, Hydropsalis 58
Cnemotriccus fuscatus             111
Coccycua minuta 52
Coccyzus americanus 50

  euleri 51
  melacoryphus 51
  minor 51

Cochlearius cochlearius   9
Cock-of-the-rock, Guianan 99

Cocoa thrush             126
Cocoi heron   7
cocoi, Ardea   7
Coereba flaveola             140
coerulescens, Saltator             141
Colaptes campestris 77

 punctigula 77
 rubiginosus 77

Colibri delphinae 63
Colinus cristatus 27
Collared forest-falcon 24
               gnatwren             127
               hawk, black 21
               plover 33
               puffbird 73

sand martin             121
swallow, black-             122
trogon 69
          , southern 69

collaris, Charadrius 33
            , Microbates             127
           , Trogon 69
colma, Formicarius 96
Colonia colonus             113
columbarius, Falco 25
Columbidae 42
Columbina minuta 44
                  passerina 43

    talpacoti 44
Common barn-owl 53

  black hawk 20
  gallinule 30
  ground-dove 43
  potoo 56
  squirrel cuckoo 51
  swift 61
  tern 40
  tody-flycatcher             108

concolor, Amaurolimnas 29
Conebill, bicoloured             138

, chestnut-vented             137
Conirostrum bicolor             138

       speciosum             137
Conopias parvus             114
Conopophaga aurita 97
Conopophagidae 97
Contopus albogularis             112

  cinereus             111
  cooperi             111

Coots, Rails & Gallinules          28-30
Copper-tailed hummingbird 67
Coquette, racket-tailed 65

 , tufted 64
Coragyps atratus 15
Corapipo gutturalis             100
Coraya coraya             123
Coraya wren             123
Corayawinterkoning             123

Cormorant, neotropic   6
Cormorants   6
cornuta, Anhima 12
coronatus, Onychorynchus            110

  , Platyrinchus              110
Corvidae              127
Cory's shearwater    4
Coryphospingus cucullatus            143
Corythopis torquatus              105
Cotinga cayana 98

 cotinga 97
Cotinga, Guianan red 99
             , halsband- 98
             , pompadour(-) 98
             , purperborst- 98
             , purple-breasted 98
             , rode 99
             , spangled 98
             , zwartkapdwerg- 98
Cotinga's          97-99
Cotingas          97-99
Cotingidae          97-99
Cowbird, giant             147

, shiny             147
Crab-hawk, rufous 19
Cracidae          26-27
Crake, ash-throated 29
          , grey-breasted 28
          , ocellated 28
          , paint-billed 30
          , rufous-sided 28
          , russet-crowned 28
          , uniform 29
          , yellow-breasted 29
Crane hawk 19
Crane hawk, grey 19
Cranioleuca gutturata 80
crassirostris, Oryzoborus             145
Crax alector 27
Cream-coloured woodpecker 78
Creeper, Amazonian barred wood- 85
            , black-banded wood- 85
            , buff-throated wood- 85
            , chestnut-rumped wood- 85
            , cinnamon-throated wood- 84
            , line-throated wood- 83
            , lineated wood- 86
            , long-tailed wood- 83
            , narrow-billed wood- 86
            , plain-brown wood- 83
            , point-tailed palm- 80
            , red-billed wood- 84
            , spot-throated wood- 84
            , straight-billed wood- 86
            , striped wood- 85
            , strong-billed wood- 84
            , wedge-billed wood- 84
            , white-chinned wood- 83
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Creepers, wood         83-86
crepitans, Psophia 28
Crested antshrike, black- 87
              bobwhite 27
              caracara 23

             , northern 23
              eagle, Guiana 22
              elaenia, plain-             103
              finch, red-             143
              flycatcher, brown-            118
                              , short-              118
              oropendola              146
              owl 54

      , southern 54
              spadebill, cinnamon-       109

, white-             110
              tanager, flame-             132
                          , fulvous-             133
              tyrant-manakin, saffron-  101
              woodpecker, crimson- 79
Crimson fruitcrow 98

 topaz 64
Crimson-crested woodpecker 79
Crimson-hooded manakin             100
cristata, Elaenia             103
            , Lophostrix 54
cristatus, Colinus 27

, Oxyruncus 97
, Tachyphonus             132

Crotophaga ani 52
      major 52

Crow, bare-necked fruit- 98
         , crimson fruit- 98
         , purple-throated fruit- 98
Crowned flycatcher, grey-             109

  foliage-gleaner, chestnut-82
  greenlet, tawny-             129
  puffbird, spot- 72
  spadebill, golden-          110
  tityra             119

Crows             127
cruentatus, Melanerpes 76
Crypturellus brevirostris   2

       cinereus   1
       erythropus   2
       soui   2
       variegatus   2

cryptus, Cypseloides 59
Cuckoo, Amazonian squirrel 51
             , black-bellied 51
             , common squirrel 51
             , dark-billed 51
             , little 52
             , mangrove 51
             , pavonine 52
             , pearly-breasted 51
             , striped 52
             , yellow-billed 50

Cuckoos          50-52
Cuculidae          50-52
cucullatus, Coryphospingus           143
cumanensis, Pipile  26
cunicularia, Athene  55
cupreicauda, Amazilia 67
Curassow, black 27
Curassows, Chacalacas & Guans

         26-27
Curve-billed scythebill 86
Cyanerpes caeruleus             137

    cyaneus             137
    nitidus             136

cyaneus, Cyanerpes             137
Cyanicterus cyanicterus             134
cyanocephala, Euphonia             138
Cyanocompsa cyanoides             141
Cyanocorax cayanus             127
cyanoides, Cyanocompsa             141
cyanoleuca, Notiochelidon            122
cyanus, Hylocharis 66
Cyclarhis gujanensis             128
Cymbilaimus lineatus 86
Cyphorhinus arada             124
Cypseloides cryptus 59
Cypsnagra hirundinacea             132
D
Dacnis cayana             136
             lineata             136
Dacnis, black-faced             136
           , blue             136
dactylatra, Sula   6
Daptrius ater 23
Dark-billed cuckoo 51
Darters   6
dea, Galbula 72
Deconychura longicauda 83

        stictolaema 84
decumanus, Psarocolius             146
deiroleucus, Falco 25
delicata, Gallinago 33
delphinae, Colibri 63
Dendrexetastus rufigula 84
Dendrocincla fuliginosa 83

         merula 83
Dendrocolaptes certhia 85

            picumnus 85
Dendrocolaptidae          83-86
Dendrocygna autumnalis 13

         bicolor 13
         viduata 13

Dendroica fusca             130
    petechia             130
    striata             130

Deroptyus accipitrinus 50
Dickcissel              140
Dikbekfuut   3
Dikbekje, bont             144

Dikbekje, dwerg-             145
              , geelbuik-             144
              , Lessons             144
              , loodgrijs             144
              , oranje                  145
              , roodbuik-             145
              , witbuik-             145
              , witster-             144
Dikbekplevier          32,33
Dikbekzaadkraker             145
diodon, Harpagus 18
Diomedeidae   3
Diopsittaca nobilis 46
discors, Spatula 14
Discosura longicaudus 65
Dixiphia pipra             100
Dodaars, Amerikaanse   2
doliatus, Thamnophilus 88
Dolichonyx oryzivorus             148
domesticus, Passer             128
dominica, Pluvialis 32
dominicensis, Progne             121

       , Tyrannus             116
dominicus, Nomonyx 15

  , Tachybaptus   2
Donacobius             124
Donacobius atricapilla             124
Donacobius, zwartkop-             124
Donkerbruine schreeuwuil 53
Donkere vliegenpikker             106
Donkergrijze wouw 18
Dot-winged antwren 91
Dotted tanager             135
Double-banded pygmy-tyrant       107
Double-toothed kite 17
dougallii, Sterna 40
Dougalls stern 40
Dove, blue ground- 44
         , Brazilian 44
         , common ground- 43
         , eared 43
         , grey-fronted 44
         , mourning 43
         , plain-breasted ground- 44
         , ruddy ground- 44
         , ruddy quail- 45
         , violaceous quail- 45
         , white-tipped 44
Doves & Pigeons          42-45
Dowitcher, eastern 34

  , short-billed 34
Drab water-tyrant             112
Drieteenmeeuw 39
Drieteenstrandloper 36
Dromococcyx pavoninus 52
Druppeltangare             135
Dubbelbanddwergtiran             107
Duck hawk 26
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Duck, black-bellied whistling- 13
         , fulvous whistling- 13
         , masked 15
         , Muscovy 13
         , southern black-bellied whistling-

  13
........., white-faced whistling- 13
Ducks, Geese and Swans          13-15
dufresniana, Amazona 49
Duif, bergkwartel- 45
        , bisschopskwartel- 45
        , blauwe grond- 44
        , dwerg- 44
        , geoorde treur- 43
        , geschubde 42
        , grijskruin- 44
        , loodgrijze 43
        , mus- 43
        , purper- 43
        , rosse 42
        , steen- 44
        , treur- 43
        , Verreaux' 44
Duiven          42-45
Dusky antbird 92
            parrot 49
            purpletuft 97
Dusky-billed parrotlet 47
Dusky-capped flycatcher             117
Dusky-chested flycatcher             113
Dusky-throated antshrike 89
Dwergara 46
Dwergcotinga, zwartkap- 97
Dwergdikbekje             145
Dwergduif 44
Dwergijsvogel, groene 69
Dwerglijster, grijswang-             126
Dwergmiersluiper 89
Dwergral, Amazone- 28

 , Braziliaanse 28
Dwergspecht, Guyana- 75

       , kleine 75
Dwergsperwer, Amerikaanse 18
Dwergstern, Amerikaanse 41
Dwergtiran, dubbelband-             107

    , geelbuik-             105
    , helm-             107
    , kortstaart-              107

Dwerguil, Braziliaanse 55
  , Hardy's 54

Dwergvliegenpikker             102
Dysithamnus leucostictus 88
E
Eagle, black hawk- 22
          , black-and-white hawk- 22
          , Guiana crested 22
          , harpy 22
          , ornate hawk- 22

Eagles & Hawks          16-22
Eared dove 43
Eastern dowitcher 34
             kingbird             116
              long-tailed skua 39
              meadowlark             148

willet 35
ecaudatus, Myiornis             107
Echte miervogels          86-95
Eekhoornkoekoek 51

 , kleine 52
Eend, bruine kroon- 14
        , muskus- 13
        , roodsnavelfluit- 13
        , rosse fluit- 13
        , witwangfluit- 13
        , zwartbuikfluit- 13
Eenden & Ganzen & Zwanen    13-15
Effen bosral 29
Egret, American great   7
         , cattle   8
         , great white   7
         , little   8
         , snowy   8
         , western cattle   8
Egretta caerulea   8
             garzetta   8 
             thula   8
             tricolor   7
Ekstertangare             131
Elaenia chiriquensis             103
              cristata             103
              flavogaster             103
              parvirostris             103
             ruficeps             104
Elaenia, forest             102
            , greenish             103
            , grey             102
            , lesser             103
            , plain-crested             103
            , rufous-crowned             104
            , small-billed             103
            , yellow-bellied             103
            , yellow-crowned             103
Elanoides forficatus 16
Elanus leucurus 17
elatus, Tyrannulus             102
elegans, Celeus 78
            , Progne             121
Elenia, bos-             102
           , geelbuik-             103
           , geelkruin-             103
           , grijze             102
           , groene             103
           , kap-             103
           , kleine             103
           , kortsnavel-             103
           , roodkruin-             104

Elf, amethistbos- 68
Emberizidae      142-146
Emberizoides herbicola             143
Emerald, blue-tailed 65

, glittering-throated 67
, plain-bellied 66
, white-chested 66

Empidonomus varius              115
Epaulet oriole              147
episcopus, Thraupis              134
erythrocephala, Pipra              100
erythrocercum, Philydor  81
erythromelas, Periporphyrus          141
erythrophtalma, Netta  14
erythrops, Neocrex  30
erythropus, Crypturellus    2
erythrurus, Terenotriccus              110
Eucometis penicillata              132
Eudocimus albus  12

     ruber  12
Euler's flycatcher               111
euleri, Coccyzus  51
         , Lathrotriccus               111
Eulers tiran  11
Eupetomena macroura  63
Euphonia cayennensis              139

  chlorotica              138
Euphonia chrysopasta            139

  cyanocephala            138
  finschi            139
  minuta             139
  plumbea             138
  violacea             139

Euphonia, Finsch's             138
 , golden-rumped             138
 , golden-sided             139
 , plumbeous             138
 , purple-throated             138
 , violaceus             139
 , white-lored             139
 , white-vented             139

Eupsittula aurea 46
   pertinax 47

Eurypyga helias 31
Eurypygidae 31
Euscarthmus rufomarginatus        105
exilis, Ixobrychus 10
         , Laterallus 28
         , Picumnus 75
F
Fairy, black-eared 67
Falco columbarius 25
          deiroleucus 25
          femoralis 25
          peregrinus           25,26
          rufigularis 25
          sparverius 24
Falcon, aplomado 25
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Falcon, barred forest- 24
           , bat 25
           , collared forest- 24
           , laughing 23
           , lined forest- 24
           , orange-breasted 25
           , peregrine          25,26
           , slaty-backed forest- 24
           , tundra 25
Falconidae          23-26
Falcons & Caracaras          23-26
farinosa, Amazona 50
fasciata, Atticora             122
            , Neothraupis             131
Fasciated antshrike 86

  tiger-heron 10
fasciatum, Tigrisoma 10
fasciatus, Myiophobus             110
feae, Pterodroma   3
Feeënkolibrie, zwartoor- 67
femoralis, Falco 25
ferox, Myiarchus             118
ferruginea, Hirundinea             111

   , Myrmeciza 94
Ferruginous pygmy-owl 55
Ferruginous-backed antbird 94
Fiery-tailed awlbill 64
fimbriata, Amazilia 67
Finch, chestnut-bellied seed-         145
          , grassland yellow-             143
          , large-billed seed-             145
          , red-crested             143
          , saffron                           142
          , stripe-tailed yellow-           142
          , wedge-tailed grass-           143
Finfoots 30
Finsch' organist             139
Finsch's euphonia             139
finschi, Euphonia             139
Flame-crested tanager             132
flammeus, Asio 55
Flamingo, American 12

 , Caribische 12
Flamingo's 12
Flamingos 12
Flatbill, large-headed              118
            , olivaceous              109
            , rufous-tailed              118
flava, Piranga              140
flaveola, Capsiempis              104
             , Coereba              140
             , Sicalis              142
flavicollis, Hemithraupis              137
flavogaster, Elaenia              103
flavigula, Piculus 77
flavipes, Tringa 35
flavirostris, Porphyrio 30
flaviventer, Hapalocrex 29

flaviventris, Tolmomyas             109
flavivertex, Myiopagis             103
flavus, Celeus 78
Flicker, campo 77
Florisuga mellivora 63
Fluiteend, roodsnavel- 13

 , rosse 13
 , witwang- 13
 , zwartbuik- 13

Fluvicola pica             112
Fluweeltangare             134
Flycatcher, Amazonian royal        110
                 , Amazonian scrub-      106

   , boat-billed             115
   , bran-coloured             110
   , brown-crested             118
   , cliff             111
   , common tody-            108
   , dusky-capped             117
   , dusky-chested             113
   , Euler's             111
   , fork-tailed             116
   , fuscous             111
   , grey-crowned             109
   , Lawrence's             111
   , McConnell's             106
   , northern scrub-           106
   ,.ochre-bellied             106 
   , olive-sided             111
   , painted tody-             108
   , Pelzeln's             117
   , piratic             113
   , royal             110
   , ruddy-tailed             110
   , rusty-margined           113
   , sepia-capped             105
   , short-crested             118
   , smoky-fronted tody-  108
   , smooth scrub-               106
   , southern scrub-            106
   , spotted tody-              108
   , streaked              114
   , suiriri              104
   , sulphury              115
   , Swainson's              117
   , variegated              115
   , whiskered              110
   , yellow-breasted           109
   , yellow-olive              109
   , yellow-margined         109
   , yellow-throated           114

Flycatchers, tyrant-      102-120
foetidus, Gymnoderus 98
Foliage-gleaner, buff-throated 81

           , chestnut-crowned 82
           , cinnamon-rumped81
           , olive-backed 81
           , ruddy 81

Foliage-gleaner, rufous-rumped 81
           , rufous-tailed 80

Forest elaenia             102
Forest-falcon, barred 24

       , collared 24
        , lined 24
        , slaty-backed 24

forficatus, Elanoides 16
Fork-tailed flycatcher             116

     palm-swift 60
     woodnymph 65

Formicariidae          96-97
Formicarius analis 96

       colma 96
Formicivora grisea 91

       rufa 91
Forpus modestus 47
             passerinus 47
Franjeamazilia 67
Franjepoot, grote 38
Franjepoten, Snippen & Strandlopers

         33-38
Frederickena viridis 87
Fregata magnificens   7
Fregatidae   7
Fregatvogel, Amerikaanse   7
Fregatvogels   7
Frigatebird, magnificent   7
Frigatebirds   7
Fruitcrow, bare-necked 98

  , crimson 98
  , purple-throated 99

Fuegian storm-petrel   4
fulica, Heliornis 30
fuliginosa, Dendrocincla 83
Fulvous shrike-tanager             133
              whistling-duck 13
Fulvous-crested tanager             133
fulvus, Lanio             133
fumifrons, Poecilotriccus             108
fumigatus, Turdus             126
fumosus, Sakesphorus canadensis 87
furcata, Thalurania 65
Furnariidae          79-83
fusca, Dendroica             130
         , Iodopleura 97
         , Malacoptila 73
fuscata, Onychoprion 41
fuscatus, Cnemotriccus             111
fuscicollis, Calidris 37
Fuscous flycatcher             111
fuscus, Larus 39
          , Pionus 49
Futen              2-3
Fuut, dikbek-   3
Fuutkoet, kleine 30
Fuutkoeten 30
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G
Gaai, Cayenne-             127
gaimardii, Myiopagis             102
Galbula albirostris 71

dea 71
galbula 71
leucogastra 71

Galbulidae          71-72
galeata, Gallinula 30
galeatus, Lophotriccus             107
Gallinago delicata 33

   paraguaiae 33
   undulata 33

Gallinula galeata 30
Gallinule, azure 30

 , common 30
 , purple 30

Gallinules, Coots & Rails          28-30
Gampsonyx swainsonii 17
garzetta, Egretta   8
Gebandeerde bosvalk 24

        mierklauwier 88
        muispecht 85

Geel-groene kardinaal             141
Geelborstvireo             129
Geelbrauwspecht 76
Geelbuikbreedbektiran             109
Geelbuikdikbekje             144
Geelbuikdwergtiran             105
Geelbuikelenia             103
Geelbuikporseleinhoen 29
Geelbuikschoffelsnavel             108
Geelkapbreedbektiran             110
Geelkaptroepiaal             148
Geelkeelmuisspecht 85
Geelkeelspecht 77
Geelkeelstekelstaart 80
Geelkeeltiran             114
Geelkeelvliegenpikker             104
Geelkopcaracara 23
Geelkopgier, grote 15

      , kleine 15
Geelkruinelenia             103
Geelkruinkwak   9
Geelkruinvliegenpikker             102
Geelkuifiranmanakin             101
Geelneusalbatros   3
Geelpootruiter, grote 34

          , kleine 35
Geelsnavelglansvogel 71
Geelsnavelkoekoek 50
Geelstuitbuidelspreeuw             146
Geelstuittangare             137
Geelstuittiran             110
Geelvleugelara 45
Geelvoorhoofdamazone 49
Gekraagde baardkoekoek 73

    trogon 69

Gekuifde koketkolibrie 64
Gele looftiran             104
Gele pieper             123
        specht, stro- 78
         troepiaal             147
         zanger             130
Gelochelidon nilotica 40
Gem, horned sun- 68
Gemarmerde tandkwartel 27
Gent, bruine   5
        , masker-   6
        , roodpoot-   6
Geoorde treurduif 43
Geothlypis aequinoctialis             131
Geotrygon montana 45

    violacea 45
Geranoaetus albicaudatus 21
Geranospiza caerulescens 19
Geringde piepertiran             105
Geschubde duif 42
Geschubde specht 78
Gespikkelde stekelstaart- 80
Gestreepte bosvalk 24

    helmspecht 78
    koekoek 52
    miersluiper 89
    muisspecht 85
    ransuil 55
    tiran             114
    strandloper 37

     tijgerroerdomp 10
    woudaap 10

Gevlekte baardkoekoek 72
 chacalaca 26
 mierklauwier 88
 ral 30
 schoffelsnavel             108

Giant cowbird             147
          snipe 33
Gier, grote geelkop- 15
       , kleine geelkop- 15
       , konings- 16
       , zwarte 15
       , roodkop- 15
Gieren van de Nieuwe Wereld   15-16
Gierzwaluw 61

     , Braziliaanse palm- 60
     , Cayenne- 60
     , Chapmans 59
     , kleine Andes- 60
     , kortstaart- 60

            , Sicks 60
     , witband- 59
     , witkin- 59
     , witkraag- 59

Gierzwaluwen          59-61
gilvicollis, Micrastur 24
gilvus, Mimus             125

Glanskoevogel             147
Glansvogel, bronskleurige 71

    , bruinkeel- 71
    , geelsnavel- 71
    , groenstaart- 71
    , grote 72
    , paradijs- 72

Glaucidium brasilianum 55
      hardyi 54

Glaucis hirsutus 61
Glittering-throated emerald 67
Glossy-backed becard             120
Glyphorhynchus spirurus 84
Gmelins amazilia 66
Gnatcatcher, Guianan             127

     , tropical             127
Gnatcatchers             127
Gnateater, chestnut-belted 97
Gnateaters 97
Gnatwren, collared             127

  , long-billed             127
Godwit, Hudsonian 34
Goean, blauwkeel- 26
Goeans, Hokko's, Chacalaca's &
      Sjakohoenders          26-27
Golden plover, American 32
Golden-collared woodpecker 76
Golden-crowned spadebill            110
Golden-green woodpecker 77

, Guianan
77

Golden-headed manakin             100
Golden-olive woodpecker 77
Golden-rumped euphonia             138
Golden-sided euphonia             139
Golden-spangled piculet               75
Golden-winged parakeet               47
Goldenthroat, green-tailed 66

       , white-tailed 66
Gon-gon   3
Gors, grasland-             142
        , graslandsaffraan-             143
        , jacarina-             143
        , olijfrug-             142
        , rode kroon-             143
        , roodkraag-             142
        , saffraan-             142
        , wigstaartgras-             143
        , witstaartsaffraan-                142
Gorzen     142-146
Goshawk, grey-bellied 18
Goudbuikorganist             139
Goudkeelkolibrie, groenstaart- 66

, witstaart- 66
Goudkopmanakin             100
Goudkraagspecht 76
Goudkuiftangare             133
Goudplevier, Amerikaanse 32
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Goudstuitattila             119
Goudstuitorganist             138
Goudvoorhoofdparkiet 46
gracilipes, Zimmerius             105
Grackle, Carib             147
Grallaria varia 97
Granaatzanger, roze             131
Granatellus pelzelni             131
grandis, Nyctibius 56
Grasgors, wigstaart-             143
Graslandgors             142
Graslandsaffraangors             143
Grass-finch, wedge-tailed             143
Grassland sparrow             142
Grassland yellow-finch             143
Grassquit, blue-black             143
Grauwe tinamoe   1

treurtiran             119
gravis, Ardenna   4
Great antshrike 87
          black hawk 20
          egret, American   7
          horned owl 53

, Venezuelan 53
          jacamar 72
          kiskadee              114
          potoo 56
          shearwater   4
          tinamou   1
          white egret   7
Great-billed hermit 61
Greater ani 52
             pied puffbird 72
             yellow-headed vulture 15
             yellowlegs 34
Grebe, least   2
          , pied-billed   3
Grebes              2-3
Green araçari 74
           heron   9
           honeycreeper             137
           ibis 11
           kingfisher 70
           oropendola             146
Green-and-rufous kingfisher 70
Green-backed becard               19

         guan 26
         heron              8,9
         trogon 68

Green-bellied hummingbird 67
Green-rumped parrotlet 47
Green-tailed goldenthroat 66

       jacamar 71
Green-throated mango 63
Green-vented sapphire 66
Greenish elaenia             103
Greenlet, ashy-headed             129
              , buff-cheeked             129

Greenlet, lemon-chested             129
, tawny-crowned             129
, tepui             129

Grey antbird 93
         antwren 90
         crane hawk 19
         elaenia             102
         kingbird             116
         monjita             113
         plover 32
         potoo 56
Grey-breasted crake 28
Grey-bellied goshawk 18
Grey-breasted crake 28

          martin             121
          sabrewing 62

Grey-cheeked thrush             126
Grey-crowned flycatcher             109
Grey-flanked thrush             125
Grey-fronted dove 44
Grey-headed kite 16
Grey-headed tanager             132
Grey-lined hawk 20
Grey-necked wood-rail 29
Grey-winged trumpeter 28
Greyish mourner             116

saltator                           141
Grijsborstpurperzwaluw             121
Grijsborstsabelvleugel 62
Grijskapklauwiervireo             128
Grijskapschoffelsnavel             108
Grijskeelmierklauwier 89
Grijskopvireo             129
Grijskopwouw 16
Grijskruinbreedbektiran             109
Grijskruinduif 44
Grijsvleugelmiersluiper 92
Grijswangdwerglijster             126
Grijswangmiersluiper 92
Grijswangmuisspecht 83
Grijze bekarde             120
           buizerd 20
           elenia             102
           koningstiran             116
           mierklauwier 88
           miervogel 93
           monjita             113
           organist             138
           ral 29
           reuzennachtzwaluw 56
           saltator             141
           snip, kleine 34
           strandloper 36
           treurtiran              116
           wouw, Amerikaanse 17

       , donker- 18
grisea, Formicivora 91
griseiceps, Phyllomyias             102

griseus, Limnodromus 34
            , Nyctibius 56
Groefsnaveltoekan 75
Groen-bruine ijsvogel 70
Groenbuikamazilia 67
Groene arassari 74
             breedbektiran             109
            dwergijsvogel 69
            elenia             103
            ibis 11
            ijsvogel 70
            muspapegaai 47
            oropendola             146
            reiger   9
            suikervogel             137
Groenkapbreedbektiran             109
Groenkeelmango 63
Groenrugbekarde             119
Groenrugtrogon  68
Groenstaartglansvogel 71
Groenstaartgoudkeelkolibrie 66
Groenvleugelara 45
Grondduif, blauwe 44
Grondspecht, campo 77

       , vlekborst 77
Grootsnavelstern 41
Grosbeak, blue-black             141

  , red-and-black             141
  , slate-coloured             141
  , yellow-green             141

grossus, Saltator             141
Grote amazone 50
          ani 52
          bonte buizerd 19
          bosvalk 24
          franjepoot 38
          geelkopgier 15
          geelpootruiter 34
          glansvogel 72
          kiskadie             114
          koevogel             147
          mierklauwier 87
          pijlstormvogel   4
          ransuil 55
          skua, subantarctische 38
          stern 40
          tinamoe   1
          zilverreiger   7
Grondduif, blauwe 44
Grondspecht, campo- 77

      , vlekborst- 77
Ground-antbirds          96-97
Ground-dove, blue 44

        , common 43
        , plain-breasted 44
        , ruddy 44

Grutto, rode 34
guainumbi, Polytmus 66
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Guan, blue-throated piping- 26
         , green-backed 26
          , marail 26
         , Spix's 26
         , white-headed piping- 26
Guans, Curassows &Chacalacas26-27
guarauna, Aramus 27
Guiana crested eagle 22
             trogon 68
Guianan cock-of-the-rock 99

gnatcatcher             127
golden-green woodpecker 77
puffbird 72
red cotinga 99
streaked antwren 89
toucanet 74
trogon 68
tyrannulet             105

Guianapepervreter 74
guianensis, Morphnus 22

   , Polioptila             127
Guira tanager             137
Guiratangare             137
guira, Hemithraupis             137
gujanensis, Cyclarhis             128

   , Odontophorus 27
   , Synalaxis 80

gularis, Paroaria             143
Gull, black-headed 39
       , laughing 39
       , lesser black-backed 39
Gull-billed tern 40
Gulls 39
guttata, Myrmotherula 89
           , Tangara             135
guttatus, Xiphorhynchus 85
gutturalis, Corapipo             100

  , Myrmotherula 89
gutturata, Cranioleuca 80
Guyanabaardkoekoek 72
Guyanadwergspecht 75
Guyanamuggenvanger             127
Guyanatrogon 68
Gymnoderus foetidus 98
Gymnopithys rufigula 95
gyrola, Tangara             135
H
haemastica, Limosa 34
Haematoderus militaris 98
haemorrhous, Cacicus             146
haliaetus, Pandion 16
Halsbandcotinga 98
hamatus, Helicolestes 17
Hapalocrex flaviventer 29
Hardy's dwerguil 54
hardyi, Glaucidium 54
Harpagus bidentatus 17

   diodon 18

Harpia harpya 22
Harpij 22
Harpy eagle 22
Harrier, longwinged 18
Havik, Zuid-Amerikaanse 18
Havikachtigen          16-22
Hawk, Amazonian white 19
         , bicoloured 19
         , black-collared 20
         , black-faced 19
         , broad-winged 21
         , common black 20
         , crane 19
         , duck 26
         , great black 20
         , grey crane 19
         , grey-bellied gos- 18
         , grey-lined 20
         , roadside 21
         , rufous crab- 19
         , savanna 20
         , short-tailed 21
         , tiny 18
         , white 19
         , white-tailed 21
         , zone-tailed 21
Hawk-eagle, black 22
                   , black-and-white 22
                   , ornate 22
Hawks & Eagles          16-22
Heliactin bilophus 68
helias, Eurypyga 31
Helicolestes hamatus  17
Heliomaster longirostris 68
Heliornis fulica 30
Heliornithidae 30
Heliothrix auritus 67
helmayri, Celeus elegans 78
Helmdwergtiran             107
Helmeted pygmy-tyrant             107
Helmspecht, gestreepte 78
Helodoxa xanthogonys 67
Hemithraupis flavicollis             137

        guira             137
Hemitriccus inornatus             107

       josephinae             107
      zosterops             107

Henicorhina leucosticta             124
Hepatic tanager, highland             139

           , lowland             140
herbicola, Emberizoides             143
Heremietkolibrie, bruinkap- 62

             , kleine 62
             , langsnavel- 61
             , langstaart- -61
             , priemsnavel- 62
             , rode 62
             , roodborst- 61

Hermit, great-billed 61
           , little 62
           , long-tailed 61
           , reddish 62
           , rufous-breasted 61
           , sooty-capped 62
           , straight-billed 62
Heron, agami   9
          , black-crowned night-   9
          , boat-billed   9
          , capped     7
          , cocoi   7
          , fasciated tiger- 10
          , green   9
          , green-backed              8,9
          , little blue   8
          , rufescent tiger- 10
          , southern boat-billed   9
          , striated   8
          , tricoloured   7
          , yellow-crowned night-   9
          , zigzag 10
Herons            7-11
Herpetotheres cachinnans 23
Herpsilochmus rufimarginatus 91

           stictocephalus 91
           sticturus 90

Highland hepatic tanager             139
Himantopus himantopus 31
himantopus, Calidris 37
hirsutus, Glaucis 61
hirundinacea, Cypsnagra             132
Hirundinea ferruginea              111
Hirundinidae       121-123
Hirundo rustica              123
hirundo, Sterna 40
Hoatzin 27
hoazin, Opisthocomus 27
Hoen, Amerikaans purper- 30
         , Amerikaans water- 30
         , azuurpurper- 30
         , geelbuikporselein-- 29
         , marailsjako- 26
         , roodsnavel- 29
         , Spix sjako- 26
         , witkeelporselein- 29
Hoenderkoeten 12
Hokko, zwarte 27
Hokko's, Chacalaca's, Sjakohoenders &
      Goeans          26-27
Holenuil 55
Honeycreeper, green             137

        , purple             137
        , red-legged             137

Hooded blackbird, yellow-            148
manakin, crimson-           100
tanager             132
thrush, black-             126
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Hook-billed kite 16
Hoploxypterus cayanus 31
Horned owl, great 53

     , Venezuelan great 53
             screamer 12
             sungem 68
Honeycreeper, green             137

        , purple             136
        , red-legged             137
        , short-billed            136

House sparrow             128
            wren, southern             124
Hudsonian godwit 34
huetii, Touit 48
huhula, Ciccaba 54
Huismus             128
Huiswinterkoning, zuidelijke        124
humeralis, Ammodramus             142
Hummingbird, copper-tailed 67

         , green-bellied 67
         , ruby-topaz 64
         , rufous-throated 65
         , swallow-tailed 63

Hummingbirds         61-68
Hydrobates castro   5

     leucorhous   5
Hydrobatidae              4-5
Hydropsalis cayennensis 58

      climacocerca 58 
      maculicaudus 58
      torquata 59

Hylatomus lineatus 78
Hylexetastes perrotii 84
Hylocharis cyanus 66
Hylopezus macularius 96
Hylophilus muscicapinus             129

    ochraceiceps             129
    pectoralis             129
    sclateri             129
    thoracicus             129

Hylophylax naevius 95
     poecilinotus 95

Hypocnemis cantator 93
Hypocnemoides melanopogon 93
hypopyrra, Laniocerca             119
I
ibis, Bubulcus   8
Ibis, green 11
      , groene 11
      , rode 12
      , scarlet 12
      , white 12
      , witte 12
Ibises & Spoonbills          11-12
Ibissen & Lepelaars          11-12
Ibycter americanus 23
Icteridae      146-149
icterocephalus, Chrysosomus        148

Icterus, cayanensis              147
           , chrysocephalus              147
           , nigrogularis              147
Ictinia plumbea 18
ignobilis, Turdus             125
IJsvogel, Amazone- 70
             , Amerikaanse reuzen- 70
             , band- 70
             , groen-bruine 70
             , groene 70
             , groene dwerg 69
IJsvogels          69-70
immunda, Rhytipterna             116
inda, Chloroceryle 70
inerme, Ornithion             104
Inezia caudata             106
Inezia, Salvins             106
infuscatus, Automolus 81
inornata, Tringa semipalmata 35
inornatus, Hemitriccus             107
inquisitor, Tityra             119
interpres, Arenaria 36
involucris, Ixobrychus 10
Iodopleura fusca 97
Ixobrychus exilis 10

     involucris 10
J
Jabiroe 11
Jabiru 11
Jabiru mycteria 11
Jacamar, bronzy 71
             , brown 71
             , great 72
             , green-tailed 71
             , northern brown 71
             , paradise 72
             , yellow-billed 71
Jacamars          71-72
Jacamerops aureus 72
Jacana jacana 31
Jacana, chestnut-backed 31
           , lel- 31
           , wattled 31
Jacana's 31
Jacanas 31
Jacanidae 31
jacarina, Volatinia             143
Jacarinagors             143
Jacobin, white-necked 63
jacquacu, Penelope  26
Jaeger, arctic 38
          , pomarine 38
Jager, kleine 38
         , kleinste 39
         , middelste 38
         , Zuidpool- 38
Jagers          38-39
Jan-van-genten              5-6

josephinae, Hemitriccus             107
K
Kaalkopooievaar 11
Kaalnekvruchtenkraai 98
Kaneelattila             118
Kaneelmanakin             111
Kaneelstuitbladspeurder 81
Kanoet 36
Kapbekarde, zwart-             120
Kapbreedbektiran, geel-             110

 , groen-             109
Kapdwergcotinga, zwart- 97
Kapelenia             103
Kapklauwiervireo, grijs             128
Kapleptogon, bruin-             105
Kapreiger   7
Kapschoffelsnavel, grijs-             108
Kaptangare             132

    , oker-             136
Kaptiran, monniks-              117
Kaptroepiaal, geel-              148
Kapvireo, oker-              129
Kapucijnerlijster              126
Kardinaal, geel-groene              141

  , rood-zwarte              141
  , witkeel-              141
  , zwartkeel-              143

Kardinalen       141-142
Karmozijnvruchtenkraai  98
Keerkringvogel, roodsnavel-    5
Keerkringvogels   5
Kerkuil 53
Kerkuilen 53
Kestrel, American 24
            , Margarita 24
Kiekendief, Buffons 18

    , langpoot- 19
Kievit, Cayenne 32
          , Chileense 32
King vulture 16
Kingbird, eastern              116

 , grey              116
 , tropical              115
 , white-throated              115

Kingfisher, Amazon 70
   , American pygmy- 69
   , belted 70
   , green 70
   , green-and-rufous 70
   , ringed 70

Kingfishers          69-70
Kiskadee, great              114

 , lesser              114
Kiskadie, grote              114

 , kleine              114
Kite, American swallow-tailed 16
       , double-toothed 17
       , grey-headed 16
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Kite, hook-billed 16
       , pearl 17
       , plumbeous 18
       , rufous-thighed 18
       , slender-billed 17
       , snail 17
       , white-tailed 17
Kittiwake, Atlantic 39

  , black-legged 39
Klapperral 29
Klauwier, Amazonemier- 88

 , bandstaartmier- 87
 , gebandeerde mier- 88
 , gevlekte mier- 88
 , grijskeelmier- 89
 , grijze mier- 88
 , grote mier- 87
 , roodbrauwpeper-          128
 , Temmincks mier- 89
., vlekvleugelmier- 88
 , zebramier- 86
 , zwartkeelmier- 87
 , zwartkuifmier- 87

Klauwiertangare, bruine             133
Klauwiervireo, grijskap             128
Kleine Andesgierzwaluw 60
            ani 52
            blauwe reiger   8
            chacalaca 26
            dwergspecht 75
            eekhoornkoekoek 52
            elenia             103
            fuutkoet 30
            geelkopgier 15
            geelpootruiter 35
            grijze snip 34
            heremietkolibrie 62
            jager 38
            kiskadie              114
            mangrovekoekoek 51
            mantelmeeuw 39
            tinamoe   2
            tiranmanakin             101
            topper 14
            zilverreiger   8

  ,Amerikaanse   8
Kleinste jager 39

nachtzwaluw 57
strandloper 36

Klifzwaluw, Amerikaanse             123
Klokvogel, witte 99
Kluten 31
Kluut, Amerikaanse stelt- 31
          , stelt- 31
Kluutkolibrie, vuurstaart- 64
Knipolegus poecilocercus             112

     poecilurus             112
Knot, American 36

Knot, red 36
Koekoek, bonte baard- 72

 , eekhoorn- 51
 , geelsnavel- 50
 , gekraagde baard- 72
 , gestreepte 52
 , gevlekte baard- 72
 , Guyanabaard- 72
 , kleine eekhoorn- 52
 , kleine mangrove- 51
 , mangrove- 51
 , pauw- 52
., witborstbaard- 72
 , witbuik- 51
., zwaluwbaard- 73
 , zwartbuik- 51

Koekoeken          50-52
Koereiger   8
Koereiger, westelijke   8
Koerlan 27
Koevogel, grote             147

  , glans-             147
Koketkolibrie, gekuifde 64
Kokmeeuw 39
Kolibrie, blauwkeelsaffier- 65

, blauwstaartsmaragd- 65
, bruine violetoor- 63
, bruinkapheremiet- 62
, gekuifde koket- 64
, groenstaartgoudkeel- 66
, kleine heremiet- 62
, langsnavelheremiet- 61
, langsnavelsterkeel- 68
, langstaartheremiet- 61
, muskiet- 64
, priemsnavelheremiet- 62
, rode heremiet- 62
, roodborstheremiet- 61
, roodkeelsaffier- 65
, tepuibriljant- 67
, topaas- 64
, violetoor- 63
, vlagstaart- 65
, vuurstaartkluut- 64
, witkinsaffier- 66
, witnek- 63
, witstaartgoudkeel- 66
, zonnestraal- 68
, zwaluwstaart- 63
, zwartkeelbaard- 61
, zwartoorfeeën- 67

Kolibries          61-68
Koningsgier 16
Koningsmierpitta, bonte 97
Koningsstern 40
Koningstiran             116

       , grijze             116
       , tropische             115

Koningstiran, vorkstaart-             116
       , witkeel-             115

Koperstaartamazilia 67
Kortkuiftiran             118
Kortsnavelbladkrabber 82
Kortsnavelelenia             103
Kortsnavelsuikervogel             136
Kortsnaveltiran             113
Kortstaartbuizerd 21
Kortstaartdwergtiran             107
Kortstaartgierzwaluw 60
Kortstaartmierlijster 96
Kortstaartnachtzwaluw 57
Kraaggierzwaluw, wit- 58
Kraaggors, rood-             142
Kraagpapegaai 50
Kraagplevier 33
Kraagspecht, goud- 88
Kraagzwaluw, zwart-             122
Kraai, kaalnekvruchten- 98
         , karmozijnvruchten- 98
         , purperkeelvruchten- 99
Kraaien             127
Krabbenbuizerd 19
Kromsnavelmuisspecht 86
Krooneend, bruine 14
Kroongors, rode             143
Kroontiran, Amazone-             110
Kuhls pijlstormvogel   4
Kuifarend, bonte 22

  , tiran- 22
  , zwart-witte 22
  , zwarte 22

Kuifbobwhite 27
Kuifbreedbektiran, wit-             110
Kuifcaracara 23

      , noordelijke 23
Kuifmierklauwier, zwart- 87
Kuiforopendola             146
Kuifspecht, vaal- 78
Kuiftangare, goud-             133

     , vuur-             132
Kuiftiran, kort-             118
Kuiftiranmanakin, geel-             101
Kuiftodietiran, zwart-             108
Kwak   9
         , Amerikaanse   9
         , geelkruin-   9
Kwartel, gemarmerde tand- 27
Kwartelduif, berg- 45

     , bisschops- 45
Kwartels, tand- 27
L
Laaglandlevertangare             140
Lachmeeuw 39
Lachstern 40
Lachvalk 23
Ladder-tailed nightjar 58
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Lamprospiza melanoleuca             132
Langpootkiekndief 19
Langsnavelheremietkolibrie 61
Langsnavelsterkeelkolibrie 68
Langsnavelwouw 16
Langstaartheremietkolibrie 61
Langstaartmuispecht 83
Langstaarttiran             113
Langvleugelmiersluiper 90
Lanio fulvus             133
Laniocerca hypopyrra             119
Lapwing, Cayenne 32

 , pied 31
 , southern 32

Large-billed seed-finch             145
       tern 41

Large-headed flatbill             118
largipennis, Campylopterus 62
Laridae 39
Lark, eastern meadow-             148
Larus atricilla 39
          fuscus 39
          ridibundus 39
Laterallus exilis 28
                  melanophaius 28
Lathrotriccus euleri              111
Laughing falcon 23
                gull 39
Lawrence's flycatcher              111
Leach's storm-petrel   5
Leaftosser, black-tailed 82

  , short-billed 82
  , tawny-throated 82

Least bittern 10
          grebe   2
          nighthawk 57
          sandpiper 36
          tern 41
Legatus leucophaius              113
Leigrijs loodbekje              143
Leljacana 31
Lemon-chested greenlet             129
Lepelaar, rode 12
Lepelaars & Ibissen          11-12
Lepidocolaptes albolineatus 86

            angustirostris 86
Lepidothrix serena             100
Leptodon cayanensis 16
Leptogon amaurocephalus            105
Leptogon, bruinkap-             105
Leptotila rufaxilla 44

 verreauxi 44
Lesser black-backed gull 39
            burrowing owl 55
            elaenia             103
            kiskadee             114
            nighthawk 57
            scaup 14

Lesser swallow-tailed swift 60
           yellow-headed vulture 15
           yellowlegs 35
Lesson's seedeater             144
Lessons dikbekje             144
leucocephala, Arundinicola          112
leucogaster, Amazilia 66

    , Sula   5
Leucogastra, Galbula 71
leucogenys, Cichlopsis             126
leucomelas, Turdus             125
leucophaius, Legatus             113
leucophtalmus, Psittacara 46
leucophrys, Myrmoborus 93
leucops, Turdus             126
leucoptera, Sporophila             145
Leucopternis melanops 19
leucopterus, Nyctibius 56
leucorhous, Hydrobates   5
leucosticta, Henicorhina             124
leucostictus, Dysithamnus 88
leucostigma, Percnostola 94
leucotis, Thryothorus              123
            , Vireolanius              128
leucurus, Elanus 17

, Threnetes 61
leverianus, Cissopis             131
Levertangare, laagland             140
lherminieri, Puffinus   4
lictor, Philohydor             114
Lijster, bonte mier- 95
          , cacao-             126
          , grijswangdwerg-             126
          , kapucijner-             126
          , kortstaartmier- 96
          , naaktoog-             126
          , noordse water-             130
          , roodflankmier- 96
          , roodkapmier- 96
          , Taczanowski's             126
          , vaalborst-             125
          , witnek-             125
          , zwartkeelmier- 96
          , zwartsnavel-             125
Lijstermierpitta 96
Lijsters      125-126
            , mier-          96-97
Lilac-tailed parrotlet 48
Limnodromus griseus 34
Limosa haemastica 34
Limpkin 27
Line-throated woodcreeper 83
lineata, Dacnis             136
Lineated woodcreeper 86
Lineated woodpecker 78
lineatum, Tigrisoma 10
lineatus, Cymbilaimus 86
             , Hylatomus 78

Lined forest-falcon 24
          hawk, grey- 21
          seedeater             144
          tanager, white-             132
lineola, Sporophila             144
Lipaugus vociferans 98
Little blue heron   8
          chachalaca 26
          cuckoo 52
          egret   8
          hermit 62
          tinamou   2
littoralis, Ochthornis             112
Long-billed gnatwren             127

      starthroat 68
Long-tailed hermit 61

      potoo 56
     skua 39
            , eastern 39
      tyrant             113
      woodcreeper 83

Long-winged antwren 90
        harrier 18

longicauda, Bartramia 34
    , Deconychura 83

longicaudus, Discosura 65
     , Stercorarius 39

longipennis, Myrmotherula 90
longipes, Myrmeciza 94
longirostris, Heliomaster 68

    , Rallus 29
Long-tailed hermit 61

      potoo 56
      skua 39
             , eastern 39
      tyrant             113
      woodcreeper 83

Long-winged antwren 90
longipennis, Myrmotherula 90
longuemareus, Phaetornis 62
Loodbekje, leigrijs             143
Loodgrijs dikbekje             144
Loodgrijze duif 43
Looftiran, gele             104

 , Surinaamse             105
Lophornis ornatus 64
Lophostrix cristata 54
Lophotriccus galeatus             107

        vitiosus              107
Lowland hepatic tanager              140
luctuosus, Tachyphonus              133
lugubris, Brachygalba 71
             , Quiscalus             147
Lurocalis semitorquatus 57
lutea, Piranga             139
luteiventris, Myiozetetes             113
luteola, Sicalis             143
lutescens, Anthus             123
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M
Macao 45
macao, Ara 45
Macaw, blue-and-yellow 45
            , chestnut-fronted 46
            , northern red-shouldered 46
            , red-and-green 45
            , red-bellied 46
            , scarlet 45
MacConnell's pipratiran             106
macconnelli, Mionectes             106
macconnelli, Synalaxis 79
maccormicki, Catharacta 38
macrorhynchos, Notharchus 72
macroura, Eupetomena 63

 , Zenaida 43
macularius, Actitis 35

    , Hylopezus 96
maculata, Aratinga 50
maculatum, Todirostrum             108
maculatus, Myiodynastes             114

   , Pardirallus 30
maculicaudus, Hydropsalis 58
Madeirastormvogeltje   5
magna, Sturnella             148
magnificens, Fregata   7
Magnificent frigatebird   7
magnirostris, Rupornis 21
Magoeari 11
Magpie tanager             131
Maguari stork 11
maguari, Ciconia 11
Maïsparkiet 47
major, Crotophaga 52
         , Taraba 87
         , Tinamus   1
Malacoptila fusca 73
malaris, Phaetornis 61
Manacus manacus             101
Manakin, black             101

 , blue-backed             100
 , bonte                            101
 , crimson-hooded            100
 , geelkuiftiran-              101
 , golden-headed              100
 , goudkop-              100
 , kaneel-              111
 , kleine tiran-              101
 , pale-bellied tyrant-        101
 , pracht-              100
 , roodkruin-              100
 , saffron-crested tyrant-   101
 , streepvleugel-              101
 , tiny tyrant-              101
 , white-bearded              101
 , white-crowned              100
 , white-fronted              100
 , white-throated              100

Manakin , witbuiktiran-              101
 , witkeel-              100
 , witkruin-              100
., witvoorhoofd-              100
 , zwarte             101

Manakins      100-102
Mango, black-throated 63
           , green-throated 63
           , groenkeel- 63
           , zwartkeel- 63
Mangrove cuckoo 51
                  rail 29
Mangrovekoekoek 51

  , kleine 51
Mangrovemiervogel 93
Mangrovereiger              8,9
Mantelmeeuw, kleine 39
maguari, Ciconia 11
manilatus, Orthopsittaca 46
Manx shearwater   4
Marail guan  26
marail, Penelope 26
Marailsjakohoen 26
Marbled wood-quail 27
Mareca americana 13
Margarita kestrel 24
marginatus, Pachyramphus           120
Margrietje, bruin 49

   , zwartoor- 49
Marsh-tyrant, white-headed           112
Martin, brown-chested              122
           , Caribbean              121
           , collared sand              121
           , grey-breasted              121
           , southern                            121
           , purple              121
martinicus, Porphyrio 30
Martins & Swallows      121-123
Masked booby   6
             duck 15
             yellowthroat             131
Maskerbuizerd, zwart- 19
Maskergent   6
Maskerparulazanger             129
Maskerpitpit, zwart-             136
Maskerstekelstaart 15
Maskerzanger, Zuid-Amerikaanse131
mauri, Calidris 36
maximus, Saltator             141

, Thalasseus 40
McConnell's flycatcher             106

       spinetail               79
       white-browed wood-owl

54
McConnells stekelstaart 79
Meadowlark, eastern             148
Mealy amazon, southern 50
Meeuw, drieteen- 39

Meeuw, kleine mantel- 39
            , kok- 39
            , lach- 39
Meeuwen 39
megacephalum, Ramphotrigon     118
Megaceryle alcyon 70

      torquata 70
Megascops choliba 53

     vermiculatus 53
Megascops watsonii 53
Megarynchus pitangua             114
melacoryphus, Coccyzus 51
melambrotus, Cathartes 15
melancholicus, Tyrannus             115
Melanerpes candidus 76

      cruentatus 76
      rubricapillus 76

melanocephalus, Pionites 48
melanocoryphus, Coccyzus 51
melanogaster, Piaya 51
melanoleuca, Atticora             122

       , Lamprospiza           132
       , Tringa 34

melanoleucos, Campephilus 79
        , Lamprospiza          132

melanoleucus, Spizaetus 22
melanophaius, Laterallus 28
melanopis, Schistochlamys            131
melanopogon, Hypocnemoides 93
melanops, Leucopternis 19
melanothorax, Sakesphorus 88
melanotos, Calidris 37
melanurus, Ramphocaenus           127

   , Trogon 69
mellisugus, Chlorostilbon 65
mellivora, Florisuga 63
menetriesii, Myrmotherula 90
menstruus, Pionus 49
meridionalis, Buteogallus 20

      , Chaetura 60
Merlin 25
merula, Dendrocincla 83
Mesembrinibis cayennensis 11
mexicana, Tangara             134
mexicanus, Sclerurus  82
Micrastur gilvicollis 24
                 mirandollei 24
                 ruficollis 24
                 semitorquatus 24
Microbates collaris             127
Microcerculus bambla             124
Micropygia schomburgkii 28
Microrhopias quixensis 91
Middelste jager 38
Mierklauwier, Amazone- 88

        , bandstaart- 87
        , gebandeerde 88
        , gevlekte 88
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Mierklauwier, grijskeel- 89
       , grijze 88
       , grote 87
       , Temmincks 89
       , vlekvleugel- 88
       , zebra- 86
       , zwartkeel- 87
       , zwartkuif- 87

Mierkruiper, orpheus- 93
     , witbrauw- 93
     , zwartkin- 93

Mierlijster, bonte 95
   , kortstaart- 96
   , roodkap- 96
   , zwartkeel- 96

Mierlijsters          96-97
Mierpitta, bonte konings- 97

 , lijster- 96
 , roodflank- 96

Miersluiper, Behns 90
     , bonte 90
       bruinbuik- 89
     , dwerg- 89
     , gestreepte 89
     , grijsvleugel- 92
     , grijswang- 92
     , langvleugel 90
     , roestrug- 91
     , roodbuik- 89
     , roodvleugel- 91
     , spikkelvleugel- 91
     , Todds 91
     , vlekstaart- 90
     , witband- 91
     , witflank- 90

Miervireo, witstreep- 88
Miervogel, bruinvlek- 95

   , grijze 92
   , mangrove- 93
   , moeras- 92
   , roetkop- 93
   , roodkeel- 95
   , roodrug- 94
   , schubrug- 95
   , tiran- 92
   , vlekvleugel- 94
   , witbuik- 94
   , witpluim- 95
   , zwartkeel- 94

Miervogels, echte          86-95
militaris, Haematoderus 98

, Sturnella             148
milleri, Xenops 82
Milvago chimachima 23
Mimidae             125
Mimus gilvus             125
            saturninus             125
minimus, Catharus             126

minor, Coccyzus 51
         , Pachyramphus             120
minuta, Coccycua 52
           , Columbina 44
           , Euphonia             139
           , Sporophila             145
minutilla, Calidris 36
minutissimus, Picumnus 75
minutus, Anous 42
             , Xenops 83
Mionectes macconelli             106

   oleagineus             106
mirandollei, Micrastur 24
Mirandolles bosvalk 24
Mockingbird, chalk-browed          125

       , tropical             125
Mockingbirds & Thrashers           125
modestus, Forpus 47

 , Sublegatus             106
Moerasbuizerd 20
Moerasmiervogel 92
Molothrus bonariensis             148

   oryzivorus             148
Momotidae 71
Momotus momota 71
monachus, Tyrannus savana          116
Monasa atra 73
Monjita, grey              113
Monjita, grijze              113
Monnikskaptiran              117
montana, Geotrygon 45
montivagus, Aeronautes 60
Moortiran, Amazone-              112

  , roodstaart-              112
Moriche oriole              147
Morphnus guianensis 22
moschata, Cairina 13
mosquitus, Chrysolampis 64
Motmot, Amazonian 71
             , blauwkap- 71
             , blue-diademed 71
motmot, Ortalis 26
Motacillidae             123
Motmots 71
Mottled owl 54
Mourner, cinereous             119

, greyish             116
, pale-bellied             116
, thrush-like             102

Mourning dove 43
Mouse-coloured antshrike 88

             tyrannulet            104
 , Amazonian
             104

Muggeneter, Cayenne- 97
Muggeneters 97
Muggensluiper, zwartborst-          127

          , zwartstaart-         127

Muggenvanger, Amazone-            127
          , Guyana-             127

Muggenvangers                           127
Muisspecht, blauwsnavel- 85

     , bruinkeel- 84
     , gebandeerde 85
     , geelkeel- 85
     , gestreepte 85
     , grijswang- 83
     , kromsnavel- 86
     , langstaart- 83
     , priemsnavel- 86
     , reuzen- 84
     , roodkeel- 85
     , roodsnavel- 84
     , vlekkeel- 84
     , wenkbrauw- 86
     , wigsnavel- 84
     , witkin- 83
     , witstreep- 86

Muisspechten          83-86
murina, Phaeomyias              104
murinus, Thamnophilus 88
Mus, huis-             128
muscicapinus, Hylophilus             129
Muscovy duck 13
musculus, Troglodytes             124
Musduif 43
Musician wren             124
Muskietkolibrie 64
Muskuseend 13
Muspapegaai, groene 47

       , Sclaters 47
Mussen             128
Mycteria americana 11
mycteria, Jabiru 11
Myiarchus ferox             118

    swainsoni             117
    tuberculifer             117
    tyrannulus             118

Myiobius barbatus             110
Myiodynastes maculatus             114
Myiopagis caniceps             102

    flavivertex             103
    gaimardii             102
    viridicata             103

Myiophobus fasciatus             110
Myiornis ecaudatus             107
Myiozetetes cayanensis             113

      luteiventris             113
Myrmeciza atrothorax 94

     ferruginea 94
     longipes 94

Myrmoborus leucophrys 93
Myrmornis torquata 95
Myrmothera campanisoma 96
Myrmotherula axillaris 90

          behni 90
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Myrmotherula brachyura 89
          guttata 89
          gutturalis 89
          longipennis 90
          menetriesii 90
          surinamensis 89

N
Naaktooglijster             126
Nachtzwaluw, grijze reuzen- 56

        , kleinste 57
        , kortstaart-- 57
        , nacunda- 57
        , roet- 58
        , rosse 57
        , spiesstaart- 59
        , Texas- 57
        , trapstaart- 58
        , vale reuzen- 56
        , vlekstaart- 58
        , wigstaartreuzen- 56
        , witstaart- 58
        , witvleugelreuzen- 56

Nachtzwaluwen          57-59
            , reuzen- 56

Nacunda nighthawk 57
Nacunda nighthawk, northern 57
nacunda, Chordeiles 57
Nacundanachtzwaluw 57
naevia, Sclateria 93
          , Tapera 52
naevius, Hylophylax 95
Nannopsittaca panychlora 48
Narrow-billed woodcreeper 86
Nemosia pileata             132
Neochelidon tibialis             122
Neocrex erythrops 30
Neopelma chrysocephalum           101

   pallescens             101
Neopipo cinnamomea             111
Neothraupis fasciata             131
Neotropic cormorant   6
Netta erytrophtalma 14
New World Blackbirds             146

      Quails 27
      Sparrows & Buntings142-

      146
      Vultures          15-16
      Warblers      129-131

niger, Capito 74
        , Chlidonias 41
        , Rynchops 42
Night-heron, black-crowned   9

      , yellow-crowned   9
Nighthawk, least 57

    , lesser 57
    , nacunda 57
    , northern nacunda 57
    , semi-collared 57

Nightjar, blackish 58
              , ladder-tailed 58
              , rufous 57
              , scissor-tailed 59
              , spot-tailed 58
              , white-tailed 58
Nightjars          57-59
nigrescens, Cercomacra 92

  , Nyctipolis 58
nigricollis, Anthracothorax 63

  , Busarellus 20
  , Sporophila             144

nigrogularis, Icterus             147
nilotica, Gelochelidon 40
Nimf, vorkstaartbos- 65
nitidus, Buteo 20
           , Cyanerpes             136
nobilis, Diopsittaca 46
Noddy 42
           , Atlantic brown 42
           , black 42
           , brown 42
           , Caribbean black 42
           , witkap- 42
Nomonyx dominicus 15
Nonnula rubecula 73
Noordelijke kuifcaracara 23
Noordse pijlstormvogel   4

waterlijster             130
North American osprey 16
Northern brown jacamar 71

 crested caracara 23
 nacunda nighthawk 57
 pintail 14
 red-fan parrot 50
 red-shoulderd macaw 46
 scrub-flycatcher             106
 slaty antshrike 88
 tawny-bellied screech-owl

53
 waterthrush             130

notatus, Chlorostilbon 65
Notharchus macrorhynchos 72

      tectus 72
Notiochelidon cyanoleuca             122
noveboracensis, Seiurus             130
nudigenis, Turdus             126
Numenius phaeopus 34
Nunbird, black 73
Nunlet, rusty-breasted 73
Nyctanassa violacea   9
Nyctibius aethereus 56

  grandis 56
  griseus 56
  leucopterus 56

Nyctibiidae 56
Nycticorax nycticorax   9
Nyctidromus albicollis 58

Nyctipolis nigrescens 58
Nymph, fork-tailed wood- 65
Nystactes tamatia 72
O
obscurior, Sublegatus             106
obsoletum, Camptostoma             104
obsoletus, Xiphorhynchus 85
occidentalis, Pelecanus   5
Oceanites oceanicus   4
Ocellated crake 28
ochraceiceps, Hylophilus             129
Ochre-bellied flycatcher             106
ochrocephala, Amazona 49
ochrolaemus, Automolus 81
Ochthornis littoralis             112
Odontophoridae 27
Odontophorus gujanensis 27
Oehoe, Amerikaanse 53
Oeverloper, Amerikaanse 35
Oeverzwaluw             121
Oilbird 55
Okerbuikpipratiran             106
Okerkaptangare             135
Okerkapvireo             129
Old World Sparrows             128
oleagineus Mionectes             106
Olijfrugbladspeurder 81
Olijfruggors             142
Olijfrugspecht 77
olivacea, Piranga             140
Olivaceous flatbill             109
olivaceus, Rhynchocyclus             109

 , Vireo                           128
olivater, Turdus             126
Olive-backed foliage-gleaner 81
Olive-green tyrannulet             105
Olive-sided flycatcher             111
Onychoprion anaethetus 41

        fuscata 41
Onychorynchus coronatus             110
Ooievaar, kaalkop 11
Ooievaars 11
Opaalstuittangare             136
Opal-rumped tanager             136
Opisthocomidae 27
Opisthocomus hoazin 27
Orange-breasted falcon 25
Orange-winged amazon 50
Oranje dikbekje             145
Oranje rotshaan 99
 Oranjevleugelamazone 50
Oranjevleugelparkiet 47
Organist, Cayenne-             139

, Finsch'             139
, goudbuik-             139
, goudstuit-             138
, grijze             138
, purperkeel-             138



167 

Organist , violette             139
, witbuik-             139

Oriole, epaulet             147
          , moriche             147
          , yellow             147
Ornate hawk-eagle 22
ornatus, Lophornis 64
            , Spizaetus 22
Ornithion inerme             104
Oropendola, crested             146

     , green             146
     , groene             146
     , kuif-             146

Orpheusmierkruiper 93
Orpheuswinterkoning             124
Ortalis motmot 26
Orthopsittaca manilatus 46
oryzivorus, Dolichonyx             148

  , Molothrus             147
Oryzoborus angolensis             146

      crassirostris             146
Osprey 16
           , North American 16
Ovenbirds          79-83
Ovenvogels                         79-83
Owl, Amazonian pygmy- 54
       , black-banded 54
       , burrowing 55
       , common barn- 53
       , crested 54
       , ferruginous pygmy- 55
       , great horned 53
       , lesser burrowing 55
       , McConnell's white-browed wood-

54
       , mottled 54
       , northern tawny-bellied screech-

53
        , Roraima screech- 53
        , short-eared 55
        , southern crested 54
        , spectacled 54
        , striped 55
        , stygian 55
        , tawny-bellied screech- 53
        , tropical screech- 53
        , Venezuelan great horned 53
        , vermiculated screech- 53
        , tropical screech- 53
Owls, barn- 53
         , typical          53-55
Oxyruncus cristatus 97
P
Paarsstaartpa pegaai 48
Pachyramphus marginatus            120

           minor              120
           polychopterus        120
           rufus              120

Pachuramphus surinamus              120
           viridis              119

Paint-billed crake 30
Painted parakeet 47
             tody-flycatcher             108
Pale-bellied mourner             116

      tyrant-manakin          101
Pale-breasted spinetail 79

         thrush             125
Pale-dotted sandpiper 35
Pale-eyed thrush             126
Pale-tailed barbthroat 61
Pale-tipped tyrannulet             106
Pale-vented pigeon 42
pallescens, Neopelma             101
Palm tanager             134
Palm-swift, fork-tailed 60
palmarum, Thraupis             134
Palmcreeper, point-tailed 80
Palmgierzwaluw, Braziliaanse 60
Palmkruiper 80
Palmtangare             134
Pandion  haliaetus 16
Pandionidae 16
panychlora, Nannopsittaca 48
Panyptila cayennensis 60
papa, Sarcoramphus 16
Papegaai, caica- 49

, groene mus- 47
, kraag- 50
,.paarsstaart- 48
, roodschouder 48
, Sclaters mus- 47
, zevenkleuren- 48

Papegaaien          45-50
Paradijsglansvogel 72
Paradijstangare             135
Paradise jacamar 72

tanager             135
paraguaiae, Gallinago 33
Parakeet, brown-throated 47

, golden-winged 47
, painted 47
, peach-fronted 46
, sulphur-breasted 50
, white-eyed 46

parasiticus, Stercorarius 38
pardalotus, Xiphorhynchus 85
Pardirallus maculatus 30
Parelwouw 17
pareola, Chiroxiphia             100
Parkiet, bonte 47
            , goudvoorhoofd- 46
            , maïs- 47
            , oranjevleugel- 47
            , tepui- 48
            , zwavelborst- 50
Paroaria gularis             143

Parrot, black-headed 48
          , blue-headed 49
          , caica 49
          , dusky 49
          , northern red-fan parrot 50
          , red-fan parrot 50
Parrotlet, dusky-billed 47

, green-rumped 47
, lilac-tailed 48
, sapphire-rumped 48
, scarlet-shouldered 48
, tepui 48

Parrots          45-50
Parula pitiayumi             129
Parula, tropical             129
Parulazanger, masker-             129
Parulidae      129-131
parvirostris, Elaenia              103
parvus, Conopias              114
Passer domesticus              128
Passeridae                            128
passerina, Columbina 43
passerinus, Forpus 47
Patagioenas cayennensis 42

       plumbea 43
       speciosa 42
       subvinacea 43

Patagonische purperzwaluw          121
Pauraque 58
Pauwkoekoek 52
Pavonine cuckoo 52
pavoninus, Dromococcyx 52
Peach-fronted parakeet 46
Pearl kite 17
Pearly-breasted cuckoo 51
Pectoral sandpiper 37

sparrow             142
pectoralis, Hylophilus             129

  , Polystictus             105
Pelican, Atlantic brown   5
            , brown   5
Pelecanidae   5
Pelecanus occidentalis   5
Pelicans   5
Pelikaan, bruine   5
Pelikanen   5
pella, Topaza 64
Pelzeln's flycatcher             117

 tody-tyrant             107
pelzelni, Granatellus             131
             , Myiarchus swainsoni      117
Pelzelns todietiran             107
Penelope jacquacu 26
                marail 26
penicillata, Eucometis             132
Peperklauwier, roodbrauw            128
Pepervreter, Guiana- 74
Peppershrike, rufous-browed        128
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Peppershrike, South American 
      rufous-browed             128
Percnostola leucostigma 94

      rufifrons 93
Peregrine falcon          25,26
peregrinus, Falco          25,26
Periporphyrus erythromelas          141
Perissocephalus tricolor 99
perrotii, Hylexetastes 84
perspicillata, Pulsatrix 54
pertinax, Eupsittula 47
petechia, Dendroica             130
Petrel, band-rumped storm-   5
          , Bulwers   3
          , Cape Verde   3
          , Fuegian storm-   4
          , Leach's storm-   5
          , Wilson's storm-   4
Petrels & Shearwaters              3-4
Petrels, storm-              4-5
Petrochelidon pyrrhonota             123
Pewee, tropical              111
           , white-throated              112
Phaeomyias murina              104
phaeopus, Numenius 34
Phaethon aethereus   5
Phaetontidae   5
Phaetornis augusti 62

    bourcieri 62
    longuemareus 62
    malaris 61
    ruber 62
    superciliosus 61

Phaetusa simplex 41
Phalacrocoracidae   6
Phalacrocorax brasilianus   6
Phalarope, Wilson's 38
Phalaropes, Snipes & Sandpipers

         33-38
Philidor erythrocercum 81

pyrrhodes 81
ruficaudatum 80

Philohydor lictor             114
Phoenicircus carnifex 99
phoenicius, Tachyphonus             133
Phoenicopteridae 12
Phoenicopterus ruber 12
Phyllomyias griseiceps             102
Phylloscartes virescens             105
Piaya cayana 51
          melanogaster 51
pica, Fluvicola             112
Picidae          75-79
picta, Pyrrhura 47
pictum, Todirostrum             108
Piculet, arrowhead 75
Piculet, Buffon's 75
           , golden-spangled 75

Piculus chrysochloros 77
             flavigula 77
Picumnus exilis 75

   minutissimus 75
picumnus, Dendrocolaptes 85
picus, Xiphorhynchus 86
Pied lapwing 31
        puffbird, greater 72
        tanager, red-billed             132
        water-tyrant             112
Pied-billed grebe   3
Pieper, gele             123
Piepers & Kwikstaarten             123
Piepertiran, geringde             105
Piewie, sparren-             111
           , Spix'             111
           , witkeel-             112
Pigeon, pale-vented 42
           , plumbeous 43
           , purple-tinted 43
           , ruddy 43
           , scaled 42
Pigeons & Doves          42-45
Piha, schreeuw- 98
Piha, screaming 98
Pijlstaart 14

, Bahama- 14
Pijlstormvogel, Audubons   4

         , grote   4
         , Kuhls   4
         , Noordse   4

pileata, Nemosia             132
Pilherodius pileatus   7
Pink-throated becard             120
Pinnated bittern 11
pinnatus, Botaurus 11
Pintail, northern 14
           , white-cheeked 14
Pionites melanocephalus 48
Pionus fuscus 49
            menstruus 49
piperivora, Selenidera 74
Pipile cumanensis 26
Piping-guan, blue-throated 26

      , white-headed 26
Pipit, ringed ant-             105
        , yellowish             123
Pipits & Wagtails             123
Pipra aureola             100
           erythrocephala             100
pipra, Dixiphia             100
Pipratiran, MacConnells             106

  , okerbuik-             106
Pipridae                    100-102
Piprites chloris             101
Piprites, wing-barred             101
Piraattiran             113
Piranga flava              140

Piranga lutea             139
olivacea             140
rubra              140

Piratic flycatcher             113
pitangua, Megarynchus             115
Pitangus sulphuratus             114
Pithys albifrons 95
pitiayumi, Parula             129
Pitpit, blauwe             136
         , zwartmasker-             136
Pitta, bonte koningsmier- 97
       , lijstermier- 96
       , roodflankmier- 97
       , spotted ant- 96
       , thrush-like ant- 97
       , variegated ant- 97
Plain xenops 83
Plain-bellied emerald 66
Plain-breasted ground-dove 44
Plain-brown woodcreeper 83
Plain-crested elaenia             103
Plain-crowned spinetail 80
Plain-winged antwren 90
plancus, Polyborus 23
Platalea  ajaja 12
platypterus, Buteo 21
platyrhynchos, Platyrinchus          110
Platyrinchus coronatus              110

        platyrhynchos           110
        saturatus              109

Plevier, Amerikaanse bontbek- 32
           , Amerikaanse goud- 32
           , dikbek-          32,33
           , kraag- 33
           , zilver- 32
Plevieren          31-33
Plover, American golden 32
          , collared 32
          , grey 32
          , semipalmated 32
          , Wilson's         32, 33
Plovers          31-33
plumbea, Euphonia             138

, Ictinia 18
, Patagioenas 43
, Polioptila             127
, Sporophila             144

Plumbeous euphonia             138
     kite 18
     pigeon 43
     seedeater             144

Pluvialis dominica 32
               squatarola 32
Pochard, southern 14
podiceps, Podylymbus   3
Podicipedidae              2-3
Podilymbus podiceps   3
poecilinotus, Hylophilax 95
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poecilocercus, Knipolegus            112
Poecilotriccus fumifrons             108
poecilurus, Knipolegus             112
Point-tailed palmcreeper 80
Polar skua, south 38
poliocephalus, Tolmomyias           109
poliogaster, Accipiter 18
Polioptila guianensis             127
Polioptila plumbea             127
Polioptilidae             127
Polyborus plancus 23
polychopterus, Pachyramphus      120
Polystictus pectoralis             105
Polytmus guainumbi 66

  theresiae 66
Pomarine jaeger 38
pomarinus, Stercorarius 38
Pompadour cotinga 98
Pompadourcotinga 98
Porphyrio flavirostris 30

 , martinicus 30
Porseleinhoen, geelbuik- 29

         , witkeel- 29
Porzana albicollis 29
Potoo, common 56
         , great 56
         , grey 56
         , long-tailed 56
         , white-winged 56
Potoos 56
Prachtmanakin             100
pretiosa, Claravis 44
Priemsnavelheremietkolibrie 62
Priemsnavelmuisspecht 86
Procellariidae              3-4
Procnias albus 99
procurvoides, Campylorhamphus 86
Progne chalybea            121
             dominicensis            121
             elegans                           121
             subis                           121
             tapera                           122
promeropirhynchus, Xipholaptes 84
Protonotaria citrea             130
Prothonotary warbler             130
Psarocolius decumanus             146

      viridis             146
Pseudastur albicollis 19
Psittacara leucophtalmus 46
Psittacidae          45-50
Psophia crepitans 28
Psophiidae 28
Pterodroma feae   3
Pteroglossus aracari 74

       viridis 74
Puffbird, collared 73
             , greater pied 72
             , Guianan 72

Puffbird, spot-crowned 72
             , spotted 72
             , swallow-winged 73
             , white-chested 73
Puffbirds          72-73
Puffinus lherminieri   4

puffinus   4
puffinus, Puffinus   4
Pulsatrix perspicillata 54
punctata, Tangara             135
punctatus, Thamnophilus 88
punctigula, Colaptes 77
punicea, Xipholaena 98
Purperborstcotinga 98
Purperduif 43
Purperhoen, Amerikaans 30

     , azuur- 30
Purperkeelorganist             138
Purperkeelvruchtenkraai 99
Purpersuikervogel             137
Purperzwaluw             121

        , Caribische             121
        , grijsborst-             121
        , Patagonische         121

Purple gallinule 30
Purple honeycreeper             137
Purple martin             121
Purple-breasted cotinga 98
Purple-throated euphonia             138

            fruitcrow 99
Purple-tinted pigeon 43
Purpletuft, dusky 97
purpurata, Querula 99
purpuratus, Touit 48
pusilla, Calidris 36
pusillus, Chordeiles 57
Pygiptila stellaris 88
Pygmy antwren 89
Pygmy-kingfisher, American 69
Pygmy-owl, Amazonian 54

     , ferruginous 55
Pygmy-tyrant, double-banded       107

        , helmeted             107
        , rufous-sided          105
        , short-tailed            107

Pyrilia caica 49
pyrrhodes, Philydor 81
pyrrhonota, Petrochelidon            123
Pyrrhura picta 47
Q
Quail, marbled wood- 27
Quail-dove, ruddy 45

    , violaceous 45
Quails, New World 27
Querula purpurata 99
Quiscalus lugubris             147
quixensis, Microrhopias 91

R
Racquet-tailed coquette 65
Rail, grey-necked wood- 29
       , mangrove 29
       , rufous-necked wood- 29
       , southern spotted 30
       , spotted 30
Rails, Gallinules & Coots          28-30
Ral, Amazonedwerg- 28
      , Braziliaanse dwerg- 28
      , Cayenne-bos- 29
      , effen bos- 29
      , gevlekte 30
      , grijze 29
      , klapper- 29
      , roodkruin- 28
      , roodnekbos- 29
      , Schomburgks 28
Rallen          28-30
Rallidae          28-30
Rallus longirostris 29
Ramphastidae          74-75
Ramphastos toco 75

      tucanus 75
      vitellinus 75

Ramphocaenus melanurus            127
Ramphocelus carbo             134
Ramphotrigon megacephalum      118

          ruficauda             118
Ransuil, gestreepte 55
             , grote 55
Recurvirostridae 31
recurvirostris, Avocettula 64
Red cotinga, Guianan 99
       knot 36
Red-and-black grosbeak             141
Red-and-green macaw 45
Red-bellied macaw 46
Red-billed pied tanager             132

    toucan 75
    tropicbird   5

                  woodcreeper 84
Red-breasted blackbird             148
Red-capped cardinal             143
Red-crested finch             143
Red-crowned woodpecker 76
Red-eyed vireo             128
Red-fan parrot 50

         , northern 50
Red-footed booby   6
Red-legged honeycreeper             137

     tinamou   2
Red-necked woodpecker 79
Red-rumped cacique             146
Red-shouldered macaw, northern    46

            tanager             133
Red-throated caracara 23
Reddish hermit 62
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Redstart, American             130
Regenwulp 34
                  , Amerikaanse 34
Reiger, agami   9
           , Amerikaanse kleine zilver-   8
           , groene   9
           , grote zilver-   7
           , kap-   7
           , kleine blauwe   8
           , kleine zilver-   8
           , koe-   8
           , mangrove-              8,9
           , schuitbek-   9
           , sokoi-   7
           , westelijke koe-   8
           , witbuik-   7
           , zigzag- 10
Reigers            7-11
Reuzenijsvogel, Amerikaanse 70
Reuzenmuisspecht 84
Reuzennachtzwaluw, grijze 56

     , vale 56
     , wigstaart- 56

Reuzennachtzwaluw, witvleugel- 56
Reuzennachtzwaluwen 56
Reuzensnip 33
Reuzentoekan 75
Rhynchocyclus olivaceus             109
Rhytipterna immunda             116

      simplex             116
ridibundus, Larus 39
rikeri, Berlepschia 80
Ringed antpipit             105
             kingfisher 70
             woodpecker 78
Riparia riparia             121
Rissa tridactyla 39
Riverbank warbler             131
rivularis, Basileuterus             131
Roadside hawk 21
Rode cotinga 99
         grutto 34
         heremietkolibrie 62
         ibis 12
         kroongors             143
         lepelaar 12
         stekelstaart 79
Roerdomp, gestreepte tijger- 10

   , rosse tijger- 10
   , Zuid-Amerikaanse 11

Roestrugmiersluiper 91
Roesttiran             110
Roestvleugeltiran             113
Roetkopmiervogel 93
Roetnachtzwaluw 58
Rood-zwarte kardinaal             141
Roodboegtroepiaal             147
Roodborstheremietkolibrie 61

Roodborsttrappist 73
Roodbrauwpeperklauwier             128
Roodbroeksperwer 19
Roodbroekwouw 18
Roodbruine solitaire             126
Roodbuikara 46
Roodbuikdikbekje             145
Roodbuikmiersluiper 89
Roodbuikspitssnavel             137
Roodflankmierpitta 96
Roodkapmierlijster 96
Roodkeelbekarde             120
Roodkeelcaracara 23
Roodkeelmiervogel 95
Roodkeelmuispecht 85
Roodkeelsaffierkolibrie 65
Roodkopgier 15

       , Centraal-Amerikaanse
15

Roodkraaggors             142
Roodkruinbladspeurder 82
Roodkruinelenia             104
Roodkruinmanakin             100
Roodkruinral 28
Roodkruinspecht 76
Roodnekbosral 29
Roodnekspecht 79
Roodoogvireo             128
Roodpootgent   6
Roodpoottinamoe   2
Roodrugmiervogel 94
Roodschouderara 46
Roodschouderpapegaai 48
Roodschoudertangare             133
Roodsnavelfluiteend 13
Roodsnavelhoen 29
Roodsnavelkeerkringvogel   5
Roodsnavelmuisspecht 84
Roodsnaveltangare             132
Roodsnaveltoekan 75
Roodstaart, Amerikaanse             130
Roodstaartbladspeurder 80
Roodstaartbreedbektiran             118
Roodstaartmoortiran             112
Roodstaarttiran             110
Roodstaartxenops 82
Roodstuitbladspeurder 81
Roodstuitbuidelspreeuw             146
Roodvleugelmiersluiper 91 
Roodwangschreeuwuil 53
Roetkopmiervogel 94
Roraima screech-owl 53
Rose-breasted chat             131
Roseate spoonbill 12
              tern 40

     , Atlantic 40
Rosse bladspeurder 81
           duif 42

Rosse fluiteend 13
           nachtzwaluw 57
           tijgerroerdomp 10
           tinamoe   2
Rostrhamus sociabilis 17
Rotshaan, oranje 99
Rough-winged swallow, southern 122
Royal flycatcher             110

             , Amazonian       110
           tern 40

   , American 40
Roze granaatzanger             131
rubecula, Nonnula 73
ruber, Eudocimus 12
        , Phaetornis 62
        , Phoenicopterus 12
rubiginosus, Automolus 81

     , Colaptes 77
rubra, Piranga             140
rubricapillus, Melanerpes 76
rubricollis, Campephilus 79
Ruby-topaz hummingbird 64
Ruddy foliage-gleaner 81
            ground-dove 44
            pigeon 43
            quail-dove 45
            spinetail 79
            turnstone 36

, Canadian 36
Ruddy-breasted seedeater             145
Ruddy-tailed flycatcher             110
rufa, Formicivora 91
rufaxilla, Leptotila 44
Rufescent tiger-heron 10
ruficauda, Ramphotrigon             118
ruficaudatum, Philidor 80
ruficeps, Elaenia             104
ruficollis, Micrastur 24

, Stelgidopteryx             122
rufifrons, Percnostola 93
rufigula, Dendrexetastes 84
             , Gymnopithys 95
rufigularis, Falco 25

   , Sclerurus 82
rufimarginatus, Herpsilochmus 91
rufipileatus, Automolus 82
Rufirallus viridis 28
rufomarginatus, Euscarthmus       105
Rufous crab-hawk 19
             nightjar 57
Rufous-bellied antwren 89
Rufous-breasted hermit 61
Rufous-browed peppershrike        128

    , South 
American             128
Rufous-brown solitaire             126
Rufous-capped antthrush 96
Rufous-chested woodpecker 78
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Rufous-collared sparrow             142
Rufous-crowned elaenia             104
Rufous-necked wood-rail 29
Rufous-rumped antwren 92

            foliage-gleaner 81
Rufous-sided crake 28

        pygmy-tyrant           105
Rufous-tailed flatbill              118

         foliage-gleaner 80
         tyrant             112
         xenops 82

Rufous-thighed kite 18
Rufous-throated antbird 95

             hummingbird 65
Rufous-winged antwren 91
rufus, Antrostomus 57
        , Pachyramphus             120
        , Tachyphonus             133
        , Trogon 69
Ruiter, Amerikaanse bos- 35
          , Bartrams 34
          , blonde 37
          , grote geelpoot- 34 
          , kleine geelpoot- 35
Rupicola rupicola 99
Rupornis magnirostris 21
Russet-crowned crake 28
rustica, Hirundo             123
Rusty tinamou   2
Rusty-backed antwren 92
Rusty-breasted nunlet 73
Rusty-margined flycatcher            113
ruticilla, Setophaga             130
rutilans, Synalaxis 79
Ruwvleugelzwaluw, Zuid-Amerikaanse

            122
Rynchopidae 42
Rynchops niger 42
S
Sabeltangare             135
Sabelvleugel, grijsborst- 62
Sabrewing, grey-breasted 62
Saffierkolibrie, blauwkeel- 65

         , roodkeel- 65
         , witkin- 66

Saffraangors             142
      , grasland-             143
      , witstaart-             142

Saffron finch             143
Saffron-crested tyrant-manakin     101
Sakesphorus canadensis 87
Saltator coerulescens             141

maximus             141
grossus             141

Saltator, bontkeel-             141
             , buff-throated             141
             , greyish             141
             , grijze             141

Salvins inezia             106
             vliegenpikker             106
Sand martin, collared             121
Sanderling 36
Sandpiper, Baird's 37

  , buff-breasted 37
  , least 36
  , pale-dotted 35
  , pectoral 37
  , semipalmated 36
  , solitary 35
  , spotted 35
  , stilt 37
  , upland 34
  , western 36
  , white-rumped 37

Sandpipers, Phalaropes & Snipes
         33-38

sandvicensis, Thalasseus 40
Sandwich tern 40
sanguineus, Veniliornis 76
Sapphire, blue-chinned 65

, green-vented 66
, white-chinned 66

Sapphire-rumped parrotlet 48
sapphirina, Amazilia 65
Sarcoramphus papa 16
saturatus, Platyrinchus             109
saturninus, Mimus             125
savana, Tyrannus             116
Savanna hawk 20
Savannebuizerd 20
Scale-backed antbird 95
Scaled pigeon 42
Scarlet ibis 12
            macaw 45
            tanager             140
Scarlet-shouldered parrotlet 48
Scaup, lesser 14
Schaarbek, Amerikaanse 42
Schaarbekken 42
Scherpsnavel 97
Schiffornis turdina             102
Schiffornis, bronzen             102
schistacea, Sporophila             143
Schistochlamys melanopis             131
Schoffelsnavel, geelbuik-             108

          , gevlekte             108
          , grijskap-             108
          , witkeel-             108

schomburgkii, Micropygia 28
Schomburgks ral 28
Schreeuwpiha 98
Schreeuwuil, choliba- 53

      , donkerbruine 53
      , roodwang- 53

Schubrugmiervogel 95
Schuitbekreiger   9

Scissor-tailed nightjar 59
sclateri, Hylophilus             129
Sclateria naevia 93
Sclaters muspapegaai 47
Sclerurus caudacutus 82

  mexicanus 82
  rufigularis 82

Scolopacidae          33-38
Screamer, horned 12
Screamers 12
Screaming piha 98
Screech-owl, northeren tawny-bellied

53
     , Roraima 53
     , tawny-bellied 53
     , tropical 53
     , vermiculated 53

Scrub-flycatcher, Amazonia          106
             , northern            106
             , smooth             106
             , southern            106

Scythebill, curve-billed 86
Seedeater, capped             145

 , chestnut-bellied            145
 , Lesson's             144
 , lined             144
 , plumbeous             144
 , ruddy-breasted             145
 , slate-coloured             143
 , white-bellied             145
 , wing-barred             144
 , yellow-bellied             144

Seed-finch, chestnut-bellied          145
   , large-billed             145

Seiurus noveboracensis             130
Selinidera piperivora 74
Semi-collared nighthawk 57
semipalmata, Tringa 35
Semipalmated plover 32

         sandpiper 36
semipalmatus, Charadrius 32
semitorquatus, Lurocalis 57

        , Micrastur 24
Sepia-capped flycatcher             105
serena, Lepidothrix             100
Setophaga ruticilla             130
severus, Ara 46
Sharpbill 97

 , Venezuelan 97
Shearwater, Audubon's   4

    , Cory's   4
    , great   4
    , Manx   4

Shearwaters and Petrels              3-4
Shiny cowbird             147
Short-billed dowitcher 34

      honeycreeper             136
      leaftosser 82
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Short-crested flycatcher             118
Short-eared owl 55
Short-tailed antthrush 96

      hawk 21
      pygmy-tyrant             107
      swift 60

Shrike-tanager, fulvous             133
Shrike-vireo, slaty-capped            128
Shrike, rufous-browed pepper-     128
          , South American rufous-browed
            pepper-             128
sibilator, Sirystes             117
Sicalis citrina             142
            flaveola             142
            luteola             143
Sicks gierzwaluw 60
Siertangare             134
Silver-beaked tanager             134
Silvered antbird 93
Silvered antcatcher, Venezuelan 93
simplex, Phaetusa 41
             , Rhytipterna             116
Sirystes             117
Sirystes sibilator             117
Sirystestiran             117
Sjakohoen, marail 26

   , Spix' 26
Sjakohoenders, Goeans, Hokko's &
      Chacalaca's 26
Skimmer, Amazon 42
               , black 42
Skimmers 42
Skua, brown 38
        , eastern long-tailed 39
        , long-tailed 39
        , south polar 38
        , southern 38
Skuas          38-39
Slakkenwouw 17
Slangenhalsvogel, Amerikaanse   6
Slangenhalsvogels    6
Slankpootvliegenpikker             105
Slanksnavelwouw 17
Slate-coloured grosbeak             141

          seedeater             143
Slaty antshrike, northern 88
Slaty-backed forest-falcon 24
Slaty-capped shrike-vireo             128
Slechtvalk          25,26

  , bonte 25
Slender-billed kite 17

         xenops 83
Slender-footed tyrannulet             105
Sluiertangare             131
Sluiper, Behns mier- 90
           , bonte mier- 90
           , bruinbuikmier- 89
           , dwergmier- 89

Sluiper, gestreepte mier- 89
           , grijsvleugelmier- 92
           , grijswangmier- 92
           , langvleugelmier- 90
           , roestrugmier- 91
           , roodbuikmier- 89
           , roodvleugelmier- 91
           , spikkelvleugelmier- 91
           , Todds mier- 91
           , vlekstaartmier- 90
           , witbandmier- 91
           , witflankmier- 90
Small-billed elaenia             103
Smaragdkolibrie, blauwstaart- 65
Smelleken 25
Smient, Amerikaanse 13
Smoky-fronted tody-flycatcher     108
Smooth scrub-flycatcher             106
Smooth-billed ani 52
Snail kite 17
Snip, Amerikaanse water- 33
        , bergwater- 33
        , kleine grijze 34
        , reuzen- 33
Snipe, giant 33
         , South American 33
         , Wilson's 33
Snipes, Sandpipers & Phalaropes

         33-38
Snippen, Strandlopers & Franjepoten

         33-38
Snowy egret   8
sociabilis, Rostrhamus 17
Sokoireiger   7
Soldatenspreeuw, zwartkop-         148
Solitaire, roodbruine             126

, rufous-brown             126
solitaria, Tringa 35
solitarius, Myiodynastes maculatus

            114
Solitary sandpiper 35
Sonnini's bobwhite 27
Sooty tern 41

  , Caribbean 41
Sooty-capped hermit 62
Sooty-headed tyrannulet             102
soui, Crypturellus   2
South American rufous-browed 
peppershrike             128
South American snipe 33
          polar skua 38
Southern beardless tyrannulet       104

  black-bellied whistling-duck
13

  boat-billed heron 9
  collared trogon 69
  crested owl 54
  house wren             124

Southern lapwing 32
  martin             121
  mealy amazon 50
  pochard 14
  rough-winged swallow  122
  scrub-flycatcher            106
  skua 38
  spotted rail 30
  swift 60

Spadebill, cinnamon-crested         109
 , golden-crowned            110
 , white-crested              110

spadiceus, Attila              119
Spangled cotinga 98
Sparmanns xenops 83
Sparrenpiewie              111
Sparrenzanger              130
Sparrow, grassland              142

, house                            128
, pectoral              142
, rufous-collared              142

Sparrows, New World & Buntings 
      142-146

Sparrows, Old World              128
sparverius, Falco 24
Spatula discors 14
Specht, blauwsnavelmuis- 85
           , bloedrug- 76
           , brons- 77
           , bruinkeelmuis- 84
           , campogrond- 77
           , gebandeerde muis- 85
           , geelbrauw- 76
           , geelkeel- 77
           , geelkeelmuis- 85
           , geschubde 78
           , gestreepte helm- 78
           , gestreepte muis- 85
           , goudkraag- 76
           , grijswangmuis- 83
           , Guyanadwerg- 75
           , kleine dwerg- 75
           , kromsnavelmuis- 86
           , langstaartmuis- 83
           , olijfrug- 77
           , priemsnavelmuis- 86
           , reuzenmuis- 84
           , roodkeelmuis- 85
           , roodkruin- 76
           , roodnek- 79
           , roodsnavelmuis- 84
           , strogele 78
           , vaalkuif- 78
           , vlekborstgrond- 77
           , vlekkeelmuis- 84
           , wenkbrauwmuis- 86
           , wigsnavelmuis- 84
           , witkinmuis- 83
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Specht, witstreepmuis- 86
           , witte 76
           , zwartborst- 78
           , zwartkeel- 79
Spechten          75-79
Spechten, muis-          83-86
speciosa, Patagioenas 42
speciosum, Conirostrum             138
Speckled spinetail 80

  tanager             135
Spectacled owl 54

    thrush             126
Sperwer, Amerikaanse dwerg- 18
             , roodbroek- 19
Spiegelbreedbektiran             109
Spiesstaartnachtzwaluw 59
Spikkeltangare             135
Spikkelvleugelmiersluiper 91
Spinetail, McConnell's 79

, pale-breasted 79
, plain-crowned 80
, ruddy 79
, speckled 80
, yellow-chinned 80

spinicaudus, Chaetura 59
spirurus, Glyphorhynchus 84
Spitssnavel, roodbuik-             137

    , tweekleurig             138
Spix' piewie             111
         sjakohoen 26
Spix's guan 26
Spiza americana             140
spiza, Chlorophanes             137
Spizaetus melanoleucus 22
                ornatus 22
                tyrannus 22
spodioptila, Terenura 92
Spoonbill, roseate 12
Spoonbills & Ibises          11-12
Sporophila americana             144

    bouvreuil             145
    bouvronides             144
    castaneiventris            145
    leucoptera             145
    lineola             144
    minuta             145
    nigricollis             144
    plumbea             144
    schistacea             143

Spot-backed antbird 95
Spot-breasted woodpecker 77
Spot-crowned puffbird 72
Spot-tailed antwren 90

    nightjar 58
Spot-throated woodcreeper 84
Spot-winged antbird 94

       antshrike 88
Spotlijster, camposspotlijster        125

Spotlijster, tropische             125
Spotlijsters             125
Spotted antpitta 96
             puffbird 72
             rail 30
             sandpiper 35
             tanager             135
             tody-flycatcher             108
Spreeuw, geelstuitbuidel-             146
Spreeuw, roodstuitbuidel-             146

, zwartkopsoldaten-         148
, witkaakweide-             148

squamata, Tachornis 60
squatarola, Pluvialis 32
Squirrel cuckoo, Amazonian 51

            , common 51
Starthroat, long-billed 68
Steatornis caripensis 55
Steatornithidae 55
Steenduif 44
Steenloper 36
Steganopus tricolor 38
Stekelstaart, Cayenne - 80

    , geelkeel- 80
    , gespikkelde 80
    , masker- 15
    , McConnells 79
    , rode 79
    , Temmincks 79

Stelgidopteryx ruficollis             122
stellaris, Pygiptila 88
Steltkluten & Kluten 31
Steltkluut 31

 , Amerikaanse 31
Steltstrandloper 37
Stercorariidae          38-39
Stercorarius longicaudus 39

       parasiticus 38
                     pomarinus 38
Sterkeelkolibrie, langsnavel- 68
Stern, Amazone- 41
        , Amerikaanse dwerg- 41
        , bonte 41
        , bril- 41
        , Dougalls 40
        , grootsnavel- 41 
        , grote 40
        , konings- 40
        , lach- 40
        , zwarte 41
Sterna dougallii 40
Sterna hirundo 40
Sternidae          40-42
Sterns          40-42
Sternula antillarum 41

 superciliaris 41
stictocephalus, Herpsilochmus 91
stictolaema, Deconychura 84 

Stilt sandpiper 37
Stilt, black-necked 31
       , black-winged 31
Stilts & Avocets 31
Stippentangare             135
stolidus, Anous 42
Stork, maguari 11
         , wood 11
Storks 11
Storm-petrel, band-rumped   5

      , Fuegian   4
      , Leach's   5
      , Wilson's   4

Storm-petrels              4-5
Stormvogel, Audubons pijl-   4

     , Bulwers   3
     , grote pijl-   4
     , Kuhls pijl-   4
     , Noordse pijl-   4

Stormvogels              3-4
Stormvogeltje, Madeira-   5

        , vaal   5
         , Wilsons   4

Stormvogeltjes              4-5
Straight-billed hermit 62

          woodcreeper 86
Strandloper, Alaska- 36

     , Bairds 37
     , Bonapartes 37
     , drieteen- 36
     , gestreepte 37
     , grijze 36
     , kleinste 36
     , stelt- 37

Strandlopers, Franjepoten & Snippen
         33-38

Streaked antwren, Guianana 89
Streaked flycatcher             114
Streepstaartxenops 83
Streepvleugelmanakin             101
Streptoprocne zonaris 59
striata, Dendroica             130
           , Butorides              8,9
Striated heron   8
Strigidae          53-55
Stripe-backed bittern 10
Stripe-tailed yellow-finch             142
Striped cuckoo 52
            owl 55
            woodcreeper 85
Strogele specht 78
Strong-billed woodcreeper 84
Struikvliegenpikkerer             106
Sturnella magna             148

  militaris             148
Stygian owl 55
stygius, Asio 55
Subantarctische grote skua 38
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subis, Progne             121
Sublegatus arenarum             106

     modestus             106
     obscurior             106

subruficollis, Calidris 37
subvinacea, Patagioenas 43
Suikerdiefje             140
Suikervogel, blauwe             137

     , groene             137
     , kortsnavel-             136
     , purper-             136

Suiriri flycatcher             104
Suiriri suiriri             104
Suiriri-tiran             104
Sula dactylatra   6
         leucogaster   5
         sula   6
Sulidae             5-6
Sulphur-breasted parakeet 50
sulphuratus, Pitangus             114
sulphurea, Tyrannopsis             115
sulphurescens, Tolmomyias           109
Sulphury flycatcher             115
Summer tanager             140
Sunbittern 31

   , Amazonian 31
Sungem, horned 68
Sungrebe 30
superciliaris, Sternula 41
superciliosus, Accipiter 18

       , Phaetornis 61
Surinaamse looftiran             105
surinamensis, Myrmetherula 89
surinamus, Pachyramphus            120

  , Tachyphonus             132
swainsoni, Myiarchus             117
swainsonii, Gampsonyx 17
Swainson's flycatcher             117
Swainsons tiran             117
Swallow tanager             136
Swallow, American barn             123
              , barn             123
              , black-collared             122
              , blue-and-white             122
              , cliff             123
              , southern rough-winged 122
              , white-banded             122
              , white-thighed             122
              , white-winged             121
Swallow-tailed hummingbird 63

           kite 16
           swift, lesser 60

Swallow-winged puffbird 73
Swallows & Martins      121-123
Swift, band-rumped 59
         , Chapman's 59
         , common 61
         , fork-tailed palm- 60

Swift, lesser swallow-tailed 60
         , short-tailed 60
         , southern 60
         , white-chinned 59
         , white-collared 59
         , white-tipped 60
Swifts          59-61
Synalaxis albescens 79

  gujanensis 80
  macconnelli 79
  rutilans 79

T
Tachornis squamata 60
Tachuri, bearded             105
Tachybaptus dominicus   2
Tachycineta albiventer             121
Tachyphonus cristatus             132

        fulvus             133
        luctuosus             133
        phoenicius             133
        rufus             133
        surinamus             132

taciturnus, Arremon             142
Taczanowski's lijster             126
Taeniotriccus andrei             108
Taling, blauwvleugel- 14
talpacoti, Columbina 44
tamatia, Nystactes 72
Tanager, bay-headed             135
             , black-faced             131
             , blood-red             139
             , blue-backed             134
             , blue-grey             134
             , burnished-buff             135
             , dotted                           135
             , flame-crested             132
             , fulvous shrike-             133
             , fulvous-crested             133
             , grey-headed             132
             , guira             137
             , highland hepatic             139
             , hooded             132
             , lowland hepatic             140
             , magpie                           131
             , opal-rumped             135
             , palm             134
             , paradise             134
             , red-billed pied             132
             , red-shouldered             133
             , scarlet             140
             , silver-beaked             133
             , speckled             135
             , spotted             135
             , summer-             140
             , swallow             136
             , turqoise             134
             , white-banded             131
             , white-lined             133

Tanager, white-rumped             132
             , white-shouldered            133
             , yellow-backed             137
Tanagers       31-140
Tandkwartel, gemarmerde 27
Tandkwartels 27
Tandwouw 17
Tangara cayana             135

 chilensis             135
 guttata             135
 gyrola             135
 mexicana             134
 punctata             135
 varia             135
 velia             135

Tangare, Amazone-             132
             , bisschops-             134
             , bloedrode             139
             , bruine klauwier-             133
             , druppel-             135
             , ekster-             131
             , fluweel-             133
             , geelstuit-             137
             , goudkuif-             132
             , guira-             137
             , kap-             132
             , laaglandlever-             140
             , okerkap-             135
             , opaalstuit-             135
             , palm-             134
             , paradijs-             134
             , roodschouder-             133
             , roodsnavel-             132
             , sabel-             135
             , sier-             134
             , sluier--             131
             , spikkel-             135
             , stippen-             135
             , turkoois-             134
             , vuurkuif-             132
             , witband-             131
             , witschouder-             133
             , witstuit-             132
             , zomer-             140
             , zwaluw-             136
             , zwarte             133
             , zwartvleugel-             140
Tangaren      131-140
Tapera naevia 52
tapera, Progne             122
Tapuittiran, vale             112
Taraba major 87
Tawny-bellied screech-owl 53

 , northern
53

Tawny-crowned greenlet             129
Tawny-throated leaftosser 82
Teal, blue-winged 14
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tectus, Notharchus 72
Temmincks mierklauwier 89

     stekelstaart 79
tenebrosa, Chelidoptera 73
tenuirostris, Xenops 83
Tepui greenlet             129
          parrotlet 48
Tepuibriljantkolibrie 67
Tepuiparkiet 48
Tepuitoucanet 74
Tepuivireo             129
Terenotriccus erythrurus             110
Terenura callinota 92

 spodioptila 92
Tern, American black
        , American royal 40
        , Atlantic bridled 41
        , Atlantic roseate 40
        , black 41
        , bridled 41
        , Cabot's 40
        , Caribbean sooty 41
        , common 40
        , large-billed 41
        , least 41
        , gull-billed 40
        , roseate 40
        , royal 40
        , Sandwich 40
        , sooty 41
        , yellow-billed 41
Terns          40-42
Tersina viridis             136
Texasnachtzwaluw 57
Thalassarche chlororhynchos   3
Thalasseus maximus 40

     sandvicensis 40
Thalurania furcata 65
Thamnomanes ardesiacus 89

          caesius 89
Thamnophilus amazonicus 88

          doliatus 88
          murinus 88
          punctatus 88

Thamnophilidae          86-95
theresiae, Polytmus 66
thoracicus, Hylophilus             129
Thraupidae      131-140
Thraupis episcopus             134

 palmarum             134
Threnetes leucurus 61
Threskiornithidae          11-12
Thrush-like antpitta 96

      mourner             102
Thrush, black-billed             125
            , black-faced ant- 96
            , black-hooded             126
            , cocoa             126

Thrush, grey-cheeked             126
            , grey-flanked             125
            , northern water-             130
            , pale-breasted             125
            , pale-eyed             126
            , rufous-capped ant- 96
            , short-tailed ant- 96
            , spectacled             126
            , Venezuelan ant- 96
            , white-throated             125
Thrushes      125-126
Thryothorus coraya              123

       leucotis              123
thula, Egretta   8
tibialis, Neochelidon             122
Tiger-heron, fasciated 10

     , rufescent 10
Tigrisoma fasciatum 10

  , lineatum 10
Tijgerroerdomp, gestreepte 10

            , rosse 10
Tinamidae              1-2
Tinamoe, bonte   2

, grauwe   1
, grote   1
, kleine   2
, roodpoot-   2
, rosse   2

Tinamoes              1-2
Tinamou, cinereous   1

, great   1
, little   2
, red-legged   2
, rusty   2
, variegated   2

Tinamous              1-2
Tinamus, major   1
Tiny hawk 18
Tiny tyrant-manakin 101
Tiran, Amazonekroon- 110
         , Amazonemoor- 112
         , baard- 105
         , bonte 115
         , bonte water- 112
         , bootsnavel- 115
         , bootsnaveltodie- 107
         , bruinkopbreedbek- 109
         , Cayenne- 118
         , dubbelbanddwerg- 107
         , Eulers 111
         , geelbuikbreedbek- 109
         , geelbuikdwerg- 105
         , geelkapbreedbek-- 110
         , geelkeel- 114
         , geelstuit- 110
         , gele loof- 104
         , geringde pieper- 105
         , gestreepte 114

Tiran, grauwe treur- 119
         , grijskruinbreedbek- 109
         , grijze konings- 116
         , grijze treur- 116
         , groene breedbek- 109
         , groenkapbreedbek- 109
         , helmdwerg- 107
         , konings- 116
         , kortkuif- 118
         , kortsnavel- 113
         , kortstaartdwerg- 107
         , langstaart- 113
         , MacConnells pipra- 106
         , monnikskap- 117
         , okerbuikpipra- 106
         , Pelzelns todie- 107
         , piraat- 113
         , roest- 110
         , roestvleugel- 113
         , roodstaart- 110
         , roodstaartbreedbek- 118
         , roodstaartmoor- 112
         , sirystes 117
         , spiegelbreedbek- 109
         , suiriri- 104
         , Surinaamse loof-- 105
         , Swainsons 117
         , tropische konings- 115
         , vaalbuiktreur- 116
         , vale tapuit- 112
         , vink- 111
         , vorkstaartkonings- 116
         , wenkbrauwbreedbek- 118
         , witkeelkonings- 115
         , witkopwater- 112
         , witkuifbreedbek-- 110
         , witoogtodie- 107
         , zwaluw- 111
         , zwartkuiftodie- 108
         , zwavel- 115
Tirankuifarend   22
Tiranmanakin, geelkuif- 101

         , kleine 101
Tiranmanakin, witbuik-             101
Tiranmiervogel 92
Tirannen      102-120
Tityra cayana             119
           inquisitor             119
Tityra, black-crowned             119
          , black-tailed             119
          , zwartkruin-             119
          , zwartstaart-             119
Toco toucan 75
toco, Ramphastos 75
Todd's antwren 91
Todds miersluiper 91
Todietiran, bootsnavel-             107

  , Pelzelns             107
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Todietiran, witoog-             107
  , zwartkuif-             108

Todirostrum cinereum             108
       maculatum             108
       pictum             108

Tody-flycatcher, common             108
           , painted             108
           , smoky-fronted    108
           , spotted             108

Tody-tyrant, boat-billed             107
     , Pelzeln's             107
     , white-eyed             107

Toekan, groefsnavel- 75
            , reuzen- 75
            , roodsnavel- 75
Toekans          74-75
Tolmomyias assimilis             109

      flaviventris             109
      poliocephalus            109
      sulphurescens            109

Topaaskolibrie 64
Topaz, crimson 64
Topaz hummingbird, ruby- 64
Topaza pella 64
Topper, kleine 14
Torenvalk, Amerikaanse 24
torquata, Hydropsalis 59

, Megaceryle 70
, Myrmornis 95

torquatus, Celeus 78
 , Corythopis             105

Toucan, channel-billed 75
            , red-billed 75
            , toco 75
Toucanet, Guianan 74

 , tepui 74
Toucans          74-75
Touit batavicus 48
         huetii 48
         purpuratus 48
Trappist, roodborst- 73

, zwarte 73
Trapstaartnachtzwaluw 58
Treurduif 43

 , geoorde 43
Treurtiran, grijze             116

  , grauwe             119
  , vaalbuik-             116

tricolor, Egretta   7
            , Perissocephalus 99
            , Steganops 38
Tricoloured heron   7
tridactyla, Rissa 39
Tringa flavipes 35
            melanoleuca 34
            semipalmata 35
            solitaria 35
Trinidad yellow-rumped cacique  146

Trochilidae          61-68
Troepiaal, Caribische             147

 , geelkap-             147
 , gele                           147
 , roodboeg             147

Troepialen      146-149
Troglodytidae      123-124
Troglodytes musculus              124
Trogon collaris 69
            melanurus 69
            rufus 69
            violaceus 68
            viridis 68
Trogon, black-tailed 69
            , black-throated 69
            , collared 69
            , gekraagde 69
            , green-backed 68
            , groenrug- 68
            , Guianan 68
            , Guyana 68
            , southern collared 69
            , violaceous 68
            , zwartkeel- 69
            , zwartstaart- 69
Trogonidae          68-69
Trogons          68-69
Trompetvogel 28
Trompetvogels 28
Tropical gnatcatcher             127

 kingbird             115
 mockingbird             125
 parula             129
 pewee             111
 screech-owl 53

Tropicbird, red-billed   5
Tropicbirds   5
Tropische koningstiran             115

   spotlijster             125
Trumpeter, grey-winged 28
Trumpeters 28
tuberculifer, Myiarchus             117
tucanus, Ramphastos 75
Tufted coquette 64
Tundra falcon 25
tundrius, Falco peregrinus 25
Turdidae      125-126
turdina, Schiffornis             102
Turdus albicollis             125
            fumigatus             126
            ignobilis             125
            leucomelas             125
            leucops             126
            nudigenis             126
            olivater             126
Turkey vulture 15

          , Central American 15
Turkooistangare             134

Turnstone, Canadian ruddy 36
  , ruddy 36

Turquoise tanager             134
Tweekleurige spitssnavel             138
Tweetandwouw 17
Typical antbirds          86-95
Typical owls          53-55
Tyranneutes virescens              101
Tyrannidae      102-120
tyrannina, Cercomacra 92
Tyrannopsis sulphurea             115
Tyrannulet, Amazonian mouse-
           coloured             104

   , Guianan             105
   , mouse-coloured         104
   , olive-green             105
   , pale-tipped             106
   , sepia-capped             105
   , sooty-headed             102
   , slender-footed            105
   , southern beardless      104
   , white-lored             104
   , yellow             104
   , yellow-crowned         102

tyrannulus, Myiarchus             118
Tyrannulus elatus             102
Tyrannus albogularis             115

  dominicensis             116
  melancholicus             115
  savana             116
  tyrannus             116

tyrannus, Spizaetus 22
, Tyrannus             116

Tyrant-flycatchers      102-120
Tyrant-manakin, pale-bellied         101

            , saffron-crested   101
            , tiny              101

Tyrant, Amazonian black-              112
           , black-chested              108
           , boat-billed tody-              107
           , cinnamon              111
           , double-banded              107
           , drab water-              112
           , helmeted pygmy-              107
           , long-tailed              113
           , Pelzeln's tody-              107
           , pied water-              112
           , rufous-sided pygmy-         105
           , rufous-tailed              112
           , short-tailed pygmy-           107
           , white-eyed tody-              107
           , white-headed marsh-         112
Tyto alba 53
Tytonidae 53
U
Uil, bonte bos- 54 
     , Braziliaanse dwerg- 55
     , bril- 54
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Uil, cholibaschreeuw- 53
    , donkerbruine schreeuw- 53
    , gestreepte rans- 55
    , grote rans- 55
    , Hardy's dwerg- 54
    , holen- 55
    , kerk- 53
    , kuif- 54
    , roodwangschreeuw- 53
    , veld- 55
    , zwartgestreepte bos- 54
Uilen          53-55
         , kerk- 53
uncinatus, Chondrohierax 16
undatus, Celeus 78
undulata, Gallinago 33
undulatus, Zebrilus 10
Uniform crake 29
Upland sandpiper 34
urubitinga, Buteogallus 20
V
Vaal stormvogeltje   5
Vaalborstlijster             125
Vaalbuiktreurtiran             116
Vaalkuifspecht 78
Vale reuzennachtzwaluw 56
        tapuittiran             112
Valk, Amerikaanse toren- 24
        , aplomado- 25
        , bonte slecht- 25
        , gebandeerde bos- 24
        , gestreepte bos- 24
        , grote bos- 24
        , lach- 23
        , Mirandolles bos- 24
        , slecht-          25,26
        , vleermuis- 25
Valkachtigen          23-26
Vanellus chilensis 32
varia, Grallaria 97
        , Tangara             135
Variegated antpitta 97

    flycatcher             115
    tinamou   2

variegatus, Crypturellus   2
varius, Empidonomus             115
Velduil 55
velia, Tangara             136
Velvet-browed brilliant 67
Venezuelan antthrush 96

     great horned owl 53
     sharpbill 97
     silvered antcatcher 93

Veniliornis cassini 76
    sanguineus 76

Vermiculated screech-owl 53
vermiculatus, Megascops 53
Verreaux' duif 44

verreauxi, Leptotila 44
Vetvogel 55
viduata, Dendrocygna 13
Vinktiran             111
violacea, Euphonia             139

, Geotrygon 45
, Nyctinassa   9

Violaceous euphonia             139
     quail-dove 45
     trogon 68

violaceus, Trogon 68
Violet-ear, brown 63
Violetoorkolibrie, bruine 63
Violette organist             139
Vireo altiloquus             128
          olivaceus             128
Vireo's      128-129
Vireo, baard-              128
         , black-whiskered              128
         , bruinwang-              129
         , geelborst                129
         , grijskapklauwier-              128
         , grijskop-                      129
         , okerkap-              129
         , red-eyed              128
         , roodoog-              128
         , slaty-capped shrike-            128
         , tepui-              129
         , white-streaked ant- 88
         , witstreepmier- 88
Vireolanius leucotis             128
Vireonidae      128-129
Vireos      128-129
virescens, Butorides striata   9

 , Phylloscartes             105
 , Tyranneutes             101

virgata, Ciccaba 54
virginianus, Bubo 53
viridicata, Myiopagis             103
viridigaster, Amazilia 67
viridigula, Anthracothorax 63
viridis, Frederickena 87
          , Pachyramphus             119
          , Psarocolius             146
          , Pteroglossus 74
          , Rufirallus 28
          , Tersina             136
          , Trogon 68
Visarend 16
Visdief 40
vitellinus, Ramphastos 75
vitiosus, Lophotriccus             107
Vlagstaartkolibrie 65
Vleermuisvalk 25
Vlekborstgrondspecht 77
Vlekkeelmuisspecht 84
Vlekstaartmiersluiper 90
Vlekstaartnachtzwaluw 58

Vlekvleugelmierklauwier 88
Vlekvleugelmiervogel 94
Vliegenpikker, donkere             106

         , dwerg-             102
         , geelkeel-             104
         , geelkruin-             102
         , Salvins             106
         , slankpoot-             105
         , struik-             106
         , wenkbrauw-         104
         , witvleugel-           104

Vloedboszanger             131
vociferans, Lipaugus 98
Volatinia jacarina             143
Vorkstaartbosnimf 65
Vorkstaartkoningstiran             116
Vruchtenkraai, kaalnek 98

        , karmozijn- 98
        , purperkeel- 99

Vulture, American black 15
            , Central American turkey 15
            , greater yellow-headed 15
            , king 16
            , lesser yellow-headed 15
            , turkey 15
Vultures, New World          15-16
Vuurkuiftangare             132
Vuurstaartkluutkolibrie 64
W
Warbler, blackburnian             130
             , blackpoll             130
             , prothonotary             130
             , riverbank             131
             , yellow             130
Warblers, New World      129-131
Warbling antbird 93
Waterhoen, Amerikaans 30
Waterlijster, noordse             130
Watersnip, Amerikaanse 33

  , berg- 33
Waterthrush, northern             130
Watertiran, bonte             112

   , witkop-             112
Water-tyrant, drab             112

      , pied             112
watsonii, Megascops 53
Wattled jacana 31
Waved woodpecker 78
Wedge-billed woodcreeper 84
Wedge-tailed grass finch             143
Wegbuizerd 21
Weidespreeuw, witkaak             148
Wenkbrauwbreedbektiran             118
Wenkbrauwmuisspecht 86
Wenkbrauwvliegenpikker             104
Westelijke koereiger   8
Western cattle egret   8

sandpiper 36
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Western willet 35
Whimbrel 34

  , American 34
Whiskered flycatcher             110

    vireo, black-             128
Whistling-duck, black-bellied 13

           , fulvous 13
           , southern black-

              bellied 13
Whistling-duck, white-faced 13
White bellbird 99
White egret, great   7
White hawk 19
                   , Amazonian 19
           ibis 12
           woodpecker 76
White-banded swallow             122

          tanager             131
White-bearded manakin             101
White-bellied antbird 94

         seedeater             145
White-breasted wood-wren           124 
White-browed antbird 93

          wood-owl, 
                      McConnell's 54
White-cheeked pintail 14
White-chested emerald 66

          puffbird 73
White-chinned sapphire 66

           swift 59
             woodcreeper 83
White-collared swift 59
White-crested spadebill             110
White-crowned manakin             100
White-eyed parakeet 46

     tody-tyrant             107
White-faced whistling-duck 13
White-flanked antwren 90
White-fringed antwren 91
White-fronted manakin             100
White-headed marsh-tyrant           112

          piping-guan 26
White-lined tanager             133
White-lored euphonia             139

      tyrannulet             104
White-necked jacobin 63
White-plumed antbird 95
White-rumped sandpiper 37

          tanager             132
White-shouldered tanager             133
White-streaked antvireo 88
White-tailed goldenthroat 66

       hawk 21
       kite 17
       nightjar 58

White-thighed swallow             122
White-throated kingbird             115

            manakin             100

White-throated pewee             112
           thrush             125

White-tipped dove 44
        swift 60

White-vented euphonia             139
White-winged becard             120

          potoo 56
          swallow             121

whitelianus, Aulacorhynchus 74
Whitely's arassari 74
Wigeon, American 13
Wigsnavelmuisspecht 84
Wigstaartgrasgors             143
Wigstaartreuzennachtzwaluw 56
Willet 35
          , eastern 35
          , western 35
Wilson's phalarope 38
Wilson's plover          32,33
Wilson's snipe 33

 storm-petrel   4
wilsonia, Charadrius          32,33
Wilsons stormvogeltje   4
Wing-banded antbird 95

         wren             124
Wing-barred piprites             101

        seedeater             144
Winterkoning, bos-             124

        , coraya             123
        , Orpheus-             124
        , witband-             124
        , witoor-             123
        , zuidelijke huis-     124

Winterkoningen     123-124
Witbandgierzwaluw 59
Witbandmiersluiper 91
Witbandtangare             131
Witbandwinterkoning             124
Witbandzwaluw             122
Witborstamazilia 66
Witborstbaardkoekoek 73
Witbrauwmierkruiper 93
Witbuikdikbekje             145
Witbuikkoekoek 51
Witbuikmiervogel 94
Witbuikorganist             139
Witbuikreiger   7
Witbuiktiranmanakin             101
Witbuikzwaluw             121
Witflankmiersluiper 90
Witflankzwaluw             122
Witkaakweidespreeuw             148
Witkapnoddy 42
Witkeelkardinaal             141
Witkeelkoningstiran             115
Witkeelmanakin             100
Witkeelpiewie             112
Witkeelporseleinhoen 29

Witkeelschoffelsnavel             108
Witkingierzwaluw 59
Witkinmuisspecht 83
Witkinsaffierkolibrie 66
Witkopwatertiran              112
Witkraaggierzwaluw 59
Witkruinmanakin             100
Witkuifbreedbektiran             110
Witnekbaardkoekoek 72
Witnekkolibrie 63
Witneklijster             125
Witoogaratinga 46
Witoogtodietiran             107
Witoorwinterkoning             123
Witpluimmiervogel 95
Witschoudertangare             133
Witsnavelmuisspecht 84
Witstaartbuizerd 21
Witstaartgoudkeelkolibrie 66
Witstaartnachtzwaluw 58
Witstaartsaffraangors             142
Witsterdikbekje             144
Witstreepmiervireo 88
Witstreepmuisspecht 86
Witstuittangare             132
Witvleugelbekarde             120
Witvleugelmierenpikker             104
Witvleugelreuzennachtzwaluw 56
Witvoorhoofmanakin             100
Witwangfluiteend 13
Witte ibis 12
Witte klokvogel 99
Witte specht 76
Wood-owl, McConnell's white-
      browed 54
Wood stork 11
Wood-quail, marbled 27
Wood-rail, grey-necked 29

  , rufous-necked 29
Wood-wren, white-breasted           124
Woodcreeper, Amazonian barred 85

       , black-banded 85
       , buff-throated 85
       , chestnut-rumped 85
       , cinnamon-throated 84
       , line-throated 83
       , lineated 86
       , long-tailed 83
       , narrow-billed 86
       , plain-brown 83
       , red-billed 84
       , spot-throated 84
       , straight-billed 86
       , striped 85
       , strong-billed 84
       , wedge-billed 84
       , white-chinned 83

Woodcreepers          83-86
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Woodnymph, fork-tailed 65
Woodpecker, blood-coloured 76

      , chestnut 78
      , cream-coloured 78
      , crimson-crested 79
      , golden-collared 76
      , golden-green 77
      , golden-olive 77
      , Guianan golden-green

77
      , lineated 78
      , red-crowned 76
      , red-necked 79

       , ringed 78
      , rufous-chested 78
      , spot-breasted 77
      , waved 78
      , white 76
      , yellow-throated 77
      , yellow-tufted 76

Woodpeckers          75-79
Woodstar, amethyst 68
Woudaap, Amerikaanse 10

 , gestreepte 10
Wouw, Amerikaanse grijze 17
          , Cayenne- 16
          , donkergrijze 18
          , grijskop- 16
          , langsnavel- 16
          , parel 17
          , roodbroek- 18
          , slakken- 17
          , slanksnavel- 17
          , tand- 17
          , tweetand- 17
          , zwaluwstaart- 16
Wren, ash-winged ant- 92
         , brown-bellied ant- 89
         , buff-breasted             123
         , collared gnat-             127
         , coraya                           123
         , dot-winged ant- 91
         , grey ant- 90
         , Guianan streaked ant- 89
         , long-billed gnat-             127
         , long-winged ant- 90
         , musician             124
         , plain-winged ant- 90
         , pygmy ant- 8   9
         , rufous-bellied ant- 89
         , rufous-rumped ant- 92
         , rufous-winged ant- 91
         , rusty-backed ant- 91
         , southern house             124
         , spot-tailed ant- 90
         , Todd"s ant- 91
         , white-breasted wood-         124
         , white-flanked ant- 90

Wren, white-fringed ant- 91
         , wing-banded             124
Wrens      123-124
Wulp, Amerikaanse regen- 34
         , regen- 34
Wurgarend 22
X
xanthogonys, Helodoxa 67
Xenopipo atronitens             101
Xenops milleri 82
             minutus 83
             tenuirostris 83
Xenops, plain 83
            , roodstaart- 82
            , rufoustailed 82
            , slender-billed 83
            , Sparmanns 83
            , streepstaart- 83
Xiphocolaptes promeropirhynchus 84
Xipholaena punicea 98
Xiphorhynchus guttatus 85

           obsoletus 85
           pardalotus 85
           picus 86

Xolmis cinereus              113
Y
Yellow oriole              147
Yellow tyrannulet              104
Yellow warbler              130
Yellow-backed tanager              138
Yellow-bellied elaenia              103
Yellow-bellied seedeater             144
Yellow-billed cuckoo 50

         jacamar 71
         tern  41

Yellow-breasted crake 29
             flycatcher           109

Yellow-chinned spinetail 80
Yellow-crowned amazon 49

             elaenia             103
             night-heron   9
             tyrannulet          102

Yellow-finch, grassland             143
       , stripe-tailed            142

Yellow-green grosbeak             141
Yellow-headed caracara 23

           vulture, greater 15
        , lesser 15

Yellow-hooded blackbird             148
Yellow-margined flycatcher          109
Yellow-nosed albatross, Atlantic   3
Yellow-olive flycatcher             109
Yellow-rumped cacique             146

         , Trinidad  146
Yellow-throated flycatcher            114

              woodpecker 77
Yellow-tufted woodpecker 76

Yellowish pipit             123
Yellowlegs, greater 34

    , lesser 35
Yellowthroat, masked             131
Z
Zaadkraker, dikbek-             145

    , zwartkop-             145
Zanger, citroen-             130
           , gele             130 
           , maskerparula-             129
           , roze granaat-             131
           , sparren-             130
           , vloedbos-             131
           , Zuid-Amerikaanse masker-

            131
           , zwartkop-             130
Zangers, Amerikaanse      129-131
Zebramierklauwier 86
Zebrilus undulatus 10
Zenaida auriculata 43

macroura 43
Zevenkleurenpapegaai 48
Zigzag heron 10
Zigzagreiger 10
Zilverplevier 32
Zilverreiger, grote   7

     , Amerikaanse kleine   8
     , kleine   8

Zimmerius gracilipes             105
Zomertangare             140
zonaris, Streptoprocne 59
Zone-tailed hawk 21
Zonneral 31
Zonnestraalkolibrie 68
Zonotrichia capensis             142
zosterops, Hemitriccus             107
Zuid-Amerikaanse havik 18
Zuid-Amerikaanse maskerzanger  131

   roerdomp 11
   ruwvleugel-

         zwaluw            122
Zuidelijke huiswinterkoning         124
Zuidpooljager 38
Zwaluw, Amerikaanse klif-           123
             , blauw-witte             122
             , boeren-             123
             , Braziliaanse palmgier- 60
             , bruinborst-             122
             , Caribische purper-          121
             , Cayennegier- 60
             , Chapmans gier- 59
             , gier- 61
             , grijsborstpurper-             121
             , grijze reuzennacht- 56
             , kleine Andesgier- 60
             , kortstaartgier- 60
             , oever             121
             , Patagonische purper-      121
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Zwaluw, purper-             121
             , Sicks gier- 60
             , vale reuzennacht- 56
             , wigstaartreuzennacht- 56
             , witband-             122
             , witbandgier- 59
             , witbuik-             121
             , witflank-             122
             , witkingier- 59
             , witkraaggier- 59
             , witvleugelreuzennacht- 56
             , Zuid-Amerikaanse
            ruwvleugel             122
             , zwartkraag-             122
Zwaluwbaardkoekoek 73
Zwaluwen      121-123
Zwaluwstaartkolibrie 63
Zwaluwstaartwouw 16
Zwaluwtangare             136
Zwaluwtiran             111
Zwart-witte kuifarend 22
Zwartbuikfluiteend 13
Zwarte arendbuizerd 20
             baardvogel 74
             buizerd 20

Zwarte caracara 23
            gier 15
            hokko 27
            kuifarend 22
            manakin             101
            stern 41
            tangare             133
            trappist 73
Zwartborstmuggensluiper             127
Zwartborstspecht 78
Zwartbuikfluiteend 13
Zwartbuikkoekoek 51
Zwartgestreepte bosuil 54
Zwartkapbekarde             120
Zwartkapdwergcotinga 97
Zwartkeelbaardkolibrie 61
Zwartkeelkardinaal             143
Zwartkeelmango 63
Zwartkeelmierklauwier 87
Zwartkeelmierlijster 96
Zwartkeelmiervogel 94
Zwartkeelspecht 79
Zwartkeeltrogon 69
Zwartkinmierkruiper 93
Zwartkopcaique 48

Zwartkopdonacobius             124
Zwartkopdwergcotinga 98
Zwartkopsoldatenspreeuw            148
Zwartkopzaadkraker             145
Zwartkopzanger             130
Zwartkraagzwaluw             122
Zwartkruintityra             119
Zwartkuifmierklauwier 87
Zwartkuiftodietiran             108
Zwartmaskerbuizerd 19
Zwartmaskerpitpit             136
Zwartnekarassari 74
Zwartoorfeeënkolibrie 67 
Zwartoormargrietje 49
Zwartsnavellijster             125
Zwartstaartbladkrabber 82
Zwartstaartmuggensluiper             127
Zwartstaarttityra             119
Zwartstaarttrogon 69
Zwartvleugeltangare             140
Zwavelborstparkiet 50
Zwaveltiran             115


