ECUADOR: HUMBOLDT NYOMÁBAN
Kovács Endre (2022, júl 25 – aug 9)

Email: kovacen@gmail.com
Fajlista (eBird)

Andok
Kb. 45 millió évvel ezelőtt a Nazca-lemez lebukik a dél-amerikai lemez alá és elkezdi felgyűrni az Andok
láncolatát. Fiatalabb hegység, mint az első modern madarak. Keletkezése megfordítja az Amazonas
folyásirányát, és hozzájárul a régió elképesztő biodiverzitásának képződéséhez.
Panama-földszoros, 4,5 millió éve
A Gondwana feldarabolódását követően a mai dél-amerikai földtömeg évmilliókon keresztül
izolációban sodródik, egyedi élővilággal. Később a Cocos-lemez és a Karib-lemez ütközésével vulkáni
szigetek sorozata jön létre az északi és déli kontinens között. Idővel feltöltődnek a szigetek közti
tengerfolyosók és létrejön a híd Észak- és Dél-Amerika között, amit ma Panama-földszorosnak, vagy
Közép-Amerikának hívunk. Megszűnik a két óceán közti tengeri átjárás, beindul a Golf-áramlat.
Nagy amerikai faunacsere
A földhíd létrejöttével (de már jóval azt megelőzően is) elkezd keveredni az addig egymástól izoláltan
fejlődő Észak- és Dél-Amerika növény- és állatvilága. Észak-Amerika faunája elkezdi kolonizálni DélAmerikát, és fordítva.
Észak-Amerikai eredetű dél-amerikai állatok pl:
• Kondorok, verébsármányok, pacsirták, pityerek, pintyek
• Tapírok, lófélék, pekarik, szarvasok, tevefélék (mai lámák),
• Vidrák, medvék, kutyafélék, macskafélék (puma, jaguár, ocelot és társaik)
Dél-Amerikai eredetű észak-amerikai állatok:
• Papagájok, gyilokmadarak, kolibrik, királygébicsek
• Oposszumok, armadillók, földilajhárok, vízidisznók
• Puma1
Amerika, 15 000 éve
Az ember megjelenésével Észak-Amerikában elkezdenek kipusztulni a nagytestű karizmatikus emlősök
(megafauna), mint a mamut, a ló, teve, óriáslajhár, óriáshód, rövidfejű medve, amerikai gepárd,
óriásfarkas. Az csak mese, hogy az őslakosok harmóniában éltek-élnek a természettel.
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Miután a puma a pleisztocénben kipusztult északon, egy dél-amerikai refúgiumból indult el újra. Mára a
legnagyobb elterjedési területtel bíró macskaféle lett.

Dél-Amerika, 2000 éve
A Kolumbusz előtti időkben az őslakosok benépesítik az egész földrészt Alaszkától Tűzföldig.
Burgonyát, chilit, babot kezdenek termeszteni, háziasítják a lámát, alpakát2, tengerimalacot. Öntözési
rendszereket hoznak létre, ami nagyban elősegíti a mezőgazdaság felemelkedését: kukorica,
földimogyoró, tök, manióka, gyapot mind innen származnak. Az egyik legrégebbi állandó település DélAmerikában a több mint ötezer éves Valdivia kultúra Ecuadorban.
Peru, 1532
Mindössze 168 ordas, szakállas, bűzlő spanyol hódító érkezik Panamából hajózva délnek a perui
partvonalon. Egy analfabéta senkiházi, Pizarro vezeti őket, aki Kolumbusszal ellentétben (akire szó
szerint illik az azt se tudja hol van kifejezés) nagyon is tudja mit akar. Isten és a Korona nevében ez a
168 civilizált európai a legelső érintkezéskor kb. 7000 őslakost mészárol le egyetlen délután alatt. Az
inkák nem tudnak mit kezdeni a lovakkal3, vaspáncéllal, vaskarddal, puskákkal felfegyverzett
idegenekkel. Vesztükre az Andok temérdek aranyat és ezüstöt hordoz, de egy deka vas sincs benne.
Egyetlen spanyol sem veszti életét.
Bár az őslakosok még évtizedekig próbálják visszanyerni anyaföldjüket, Atahualpa kivégzésével
gyakorlatilag széthullik az inka birodalom. A kontinensről elhordott arany és ezüst, illetve az annak
kitermelésére felhasznált helyi és Afrikából elrabolt rabszolgák megalapozzák a nyugat-európai
országok és a kapitalizmus felemelkedését.
Inka
Kondor, láma, guanakó, vikunya, alpaka, avokádó, poncsó, guano, puma, pampa, kinin, kinoa: kecsua
(inka) eredetű szavaink.
Nagy-Kolumbia, 1822
A 19. század elejére a spanyol birodalom meggyengülésével Latin-Amerikában is felerősödnek a
függetlenségi mozgolódások. Egy venezuelai nemes, Simón Bolívar, bajtársai segítségével felszabadítja
a spanyol uralom alól nem csak Venezuelát, hanem Kolumbiát, Panamát, Ecuadort, Perut, és Bolíviát
is. Az az álma, hogy mindezt egybefüggő köztársaságként egyesítse, ami rövid időre meg is valósul Gran
Colombia néven, de még életében elkezd szétesni, mert a helyi oligarcháknak fontosabb a saját
provinciális hatalmuk, ami csorbulna egy egyesített és centralizált köztársaság alatt. Ami az USA-nak
sikerült, az itt nem jön össze. Pedig mennyire máshogy alakult volna a térség geopolitikája, ha nem
csak az Egyesült Államok marad az egyeduralkodó a nyugati féltekén!
Latin-Amerika, 1922
A 20. században az Egyesült Államok átveszi Spanyolország és Portugália imperialista kiszipolyozó
szerepét Latin-Amerikában. Gyakorlatilag az egész kontinens a hátsó udvarává válik és amelyik
kormány nem szolgálja az érdekeit, ott burkolt vagy nyílt katonai puccsot szponzorál. Idióta államok
közössége, melyek egyenként kereskedelmi kapcsolatban állnak az USA-val és az európai országokkal,
de a saját szomszédaikkal nem.
Ecuador, 1967
A hatvanas években olajat találnak az ország keleti, sűrű esőerdővel borított felén (Oriente). Kivágják
az erdőket, utakat építenek az indiánok ősi vadászterületein, szeizmikus robbantásokat végeznek,
olajat engednek a folyókba, megállás nélkül égetik a földgázt. Mindezt az ecuadori kormány
beleegyezésével, legálisan végzik az amerikai és helyi olajcégek, a misszionáriusokkal karöltve. Nem
kell engedélyt kérniük az őslakosoktól, ha olajkutakat akarnak fúrni. A Waoranik olyan régóta élnek itt,
hogy a nyelvük semmi másra nem hasonlít. Az eddigi elszigetelt ősi, vadászó-gyűjtögető életmódjuk
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A láma őse a guanakó, az alpakáé a vikunya.
Érdekesség, hogy mire az európai hódítók megérkeznek Amerikába, addigra a lovak már rég kipusztultak innen.
A western filmekben látható „vadlovak” valójában a 16-17. század óta behurcolt és elvadult lovak leszármazottai.
3

megszűnik, fel kell nőniük a civilizációhoz: lehet éhbérért dolgozni az olajcégeknek, lehet elenyészni az
alkoholizmusban és a depresszióban.
Ecuador, 2008
A kecsua népek életfilozófiája a sumac kawsay – közösségközpontú, ökológiailag kiegyensúlyozott,
kulturálisan érzékeny életvitel. A világon először Ecuador alkotmányos jogokkal ruházza fel a
természetet (Pachamama). Eszerint az ökoszisztémák elidegeníthetetlen joga a létezés. Bárki
felhatalmazva érezheti magát, ha jogilag el akar járni a természet nevében, a mindenkori kormánynak
pedig kötelessége eljárást indítania, ha ezek a jogok csorbulnak. Ez a fajta jogi megközelítés különbözik
a környezetvédelmi szabályozási rendszerektől, ahol a természetre úgy tekintenek, mint valaki
tulajdonára. Az egyik ilyen optimizmusra okot adó kezdeményezés elismeri, hogy a Yasuni Nemzeti
Parkban lévő olajmezők kitermelése kevesebb előnnyel jár, mint Amazónia érintetlenül hagyása.
Ecuador, 2022
Utazásom előtt pár héttel az ecuadori őslakosok országszerte tüntetéseket szerveznek. Minden főbb,
városokba tartó utat lezárnak, megbénítva ezzel a gazdaságot. A covid és az azt megelőző évtizedes
neoliberális kizsákmányolás nagymértékben csökkentette az életszínvonalukat. Pl. a kitermelt és
exportált olaj bevételeiből semmit nem juttatnak vissza a közösségeknek, viszont a környezetüket
tönkreteszik. Emiatt kérdéses is volt az utazásom, de mire elindultam, sikerült megegyezniük a
kormánnyal és feloldottak minden útblokádot.
Na de miért pont Ecuador? Dél-Amerika északi-északnyugati fele a világ biodiverzitási
központja. Ha csak a madarakat nézzük, az első helyen Kolumbia áll 1934 fajjal (Clements v2022), a
második Peru (1877), a harmadik Brazília (1818), és utána az előbbiekhez képest aprócska Ecuador jön
1685 fajjal. Ecuador méretéhez képest földrajz és klíma tekintetében rendkívül változatos, ami sokféle
élőhely kialakulását eredményezte, ennélfogva magas a biodiverzitás. Ha haladunk a tengerszintről
mondjuk a Chimborazo csúcsáig, a következő élőhelyek jönnek sorban az Andok keleti oldalán: alföldi
trópusi esőerdő ---> trópusi köderdő (cloud forest) ---> törpefás köderdő (elfin forest) ---> magashegyi
tundra (páramo). Ecuadorban megtalálható a legtöbb olyan élőhely, ami a szomszédos Kolumbiában
és Peruban is, viszont itt ezek viszonylag kevesebb utazással elérhetők. Ezért választottam Quitót
kiindulópontként, ahonnan bejártam az Andok nyugati és keleti lejtőit, és a végén az amazóniai
erdőzónába is lejutottam. Nem mentem el a tengerpartig, és a Galapagos-szigetekre sem röppentem
át. Tizenöt teljes napot tudtam madarászással tölteni.

Nulladik nap
Madridig egész kényelmes az út, a mellettem ülő férfi megkérdezi ornitológus vagyok-e. A LatinAmerikába tartó járatokra várakozók láthatóan másfajta embertípusból tevődnek össze a madridi

reptéren. Eszek egy steak-et, ami annyira finom, hogy minden harapáskor felnyögök egyet. A nap
utolsó járatával elhagyom az öreg kontinenst.
Első nap, Quito, 2850 m
A fővárosba érkezvén autót bérlek. Kia sedan, teljesen alkalmatlan a hegyi földutakra. A hitelkártyám
nem működik, csoda, hogy anélkül is ideadják végül a kocsit. Quito a második legmagasabban fekvő
főváros (La Paz után), 2850 méter tengerszint fölötti magasságon terül szét egy völgyben az Andok
mentén, így inkább hosszú, mint széles. Egy kilométerrel fekszik délre az Egyenlítőtől.
Reserva Yanacocha, 3300 m
A reptérről azonnal a Pichincha vulkán lejtőire veszem az irányt, ahol
a Yanacocha madárrezervátum fekszik. Ködös-erdős mesevilág, óriás
rebarbara, vékony levegő, lihegés, harapnivaló csönd. Későn
érkezem, így nem sok madárral találkozom, de ami szembejön az
nagyon látványos. A szuronyos kolibrinak valószínűtlenül hosszú
csőre van. Tart egy világrekordot: az egyetlen madár, melynek csőre
hosszabb, mint az egész teste. Vakarózni se tud vele, így egyedüli
kolibriként a lábait használja erre a célra. A koevolúció ékes példája:
hosszú csőrével le tud érni a hosszú pártájú virágok aljáig (Passiflora,
Datura).
Tizenhat fajt sikerül begyűjtenem így elsőre, amiből kilenc kolibri. A Black-breasted Puffleg már
csak itt található meg, de nekem nincs vele szerencsém. Az óriáskolibri valóban sokkal nagyobb az
összes többinél, és nem is színes – nem kell annak lennie, mivel nem verseng a többi kolibrivel az
erőforrásokért. A virágfúróknak kis horgocska van a csőrük hegyén, ugyanis ezek is nektárral
táplálkoznak, de aljas módon nem a főbejáraton közelítik meg a virágot, hanem annak alján ejtenek
egy lyukat és onnan szipolyozzák ki a cukros nedűt.
Legjobb madarak: Sword-billed Hummingbird, Giant Hummingbird, Buff-winged Starfrontlet,
Shining Sunbeam, Black-chested Mountain Tanager, Tawny Antpitta

Endemizmus
Az első hetet a Chocó ökorégióban töltöm, ami a világ egyik legesősebb helye. Így hívják Ecuador
északnyugati és Kolumbia délnyugati esőerdeit, melynek mára már 90%-át kivagdosták, helyén
mindenhol banánültetvények vagy legelők vannak. Milyen jó is a tescós banán, ugye!4 Mivel az élővilág
fittyet hány az országhatárokra, Ecuador tekintetében a politikai endemizmus nem annyira
értelmezhető, mint inkább a földrajzi: a Chocó átnyúlik Kolumbiába is, egészen Panamáig, délen pedig
Perut is érinti (Tumbes-Chocó-Magdalena Hotspot). Ha csak a Chocó EBA-t nézzük, akkor a bennszülött
fajok száma kb. 60. Ha szigorúan az országhatárokat vesszük és Galapagost figyelmen kívül hagyjuk,
mindössze kilenc endemikus madarat számolunk kontinentális Ecuadorban (del Hoyo & Collar, 2014 &
2016), amiből egy már valszeg kipusztult (Turquoise-throated Puffleg), kettő a kihalás szélén áll (Blackbreasted Puffleg, Blue-throated Hillstar), és hat veszélyeztetett (Violet-throated Metaltail, Esmeraldas
Woodstar, El Oro Parakeet, Cocha Antshrike, Ecuadorian Tapaculo, Pale-headed Brushfinch).
Mindegyik erősen behatárolt, aprócska elterjedési területtel rendelkezik, így különösen sebezhetőek.
A Galapagos-szigeteken további 36 endemikus madárfaj él, amiből 17 Darwin-pinty, melyek valójában
nem pintyek, hanem tangarák (Thraupidae).
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Az ecuadori banán 20%-a Ukrajnába és Oroszországba megy, de most a nemzetközi szankciók miatt nem jut el
az oroszokhoz, hanem ott rohad meg az ültetvények mellett leszedve. Több ezren vesztették el a munkájukat
emiatt.

Mindo, 1300 m
Egy Mindo nevű üdülőfalu a bázisom a
héten, ide térek vissza minden este a
csillagtúráimról. Népszerű hely, mert
mindenfélét
lehet
csinálni,
a
madarászaton és erdei túrázáson kívül van
vadvízi evezés, gumiabroncsban lefolyás,
dróton lesiklás, stb. Szállásom a település
egyik (állítólag) legöregebb faházikója,
kiterjedt kerttel, ami a gyorsfolyású
Mindo-folyó partján ér véget. Egyik
délután egy bóbiskoló kontyos baglyot
fedezek fel a kert közepén álló tízméteres
bambuszon, nem is zavartatja magát,
mikor próbálom alulról lefotózni. Kontyos
törpetirannuszt is találok itt, egy zabálnivaló, királyka-méretű kis madár, narancssárga séróval. A
teraszom etetőin (melyeket én töltök fel cukros vízzel) nyolc különböző kolibrit számolok,
leggyakoribbak a rozsdásfarkú és andoki amazília (Rufous-tailed Hummingbird, Andean Emerald),
illetve az örvös jakobinus (White-necked Jacobin). A sárgás cukormadár (Bananaquit) is előszeretettel
látogatja a kolibrietetőket. A folyóparton százával éjszakáznak a pásztorgémek. Esténként a folyómenti
úton kurjangót (egy lappantyúféle) lámpázok.
Legjobb madarak: Crested Owl, Scale-crested Pygmy-tyrant, Choco Toucan, Common Pauraque,
White-whiskered Hermit, Cattle Egret, Bay-headed Tanager, Yellow-bellied Seedeater

Rio Silanche Bird Sanctuary, 300 m
Alföldi esőerdő a nyugati oldalon. Az első tukán,
amit meglátok Ecuadorban, egy örvös arasszári. Van
egy egyszerű barna madár, a Northern Schiffornis
(Tityridae), aminek felveszem a hangját és
visszajátszom neki, amire gyorsan meg is jelenik, és
vagy öt percig így elbeszélgetünk egymással.
Megvan az első hangyászmadaram, piprám is.
Legjobb madarak: Chestnut-backed Antbird,
Northern Schiffornis, Purple-crowned Fairy,
Orange-fronted Barbet, White-bearded Manakin,
Tawny-faced Gnatwren, Slate-coloured Grosbeak
Mixed species foraging flock
Aki a trópusi Amerikában kóborol, annak gyorsan feltűnik, hogy az erdőt járva sokáig semmilyen
madárral nem találkozik, aztán egyszer csak a feje fölött megjelenik egy akár tíz-húsz fajból álló csapat,
nem kevés frusztrációt okozva a kezdő trópusi madarásznak, különösen ha az a tíz-húsz faj tíz-húsz
méter magasságban mozog nappal szemben. Többször előfordult az út során, hogy egyet sem sikerült
felismernem. Gondolom nem kevés gyakorlattal ez a tudomány is elsajátítható, de nekem mindössze
néhány alkalommal volt szerencsém, amikor is 5-6 fajt meg tudtam határozni. Először pont itt,
Silanchében, mert van egy torony, ahonnan a lombkorona szintjét lehet figyelgetni, és pont itt haladt
át egy egész nagy banda.

Milpe Bird Sanctuary, 1150 m
Ez a rezervátum a klasszikus banános-etetős hely, ami odavonzza a környék apraja-nagyját. A
mindenféle tangarák, pintyek, tukánok, kolibrik színkavalkádja felülmúlja az ember képzeletét. Az
aranytorkú tukán párban érkezik és először messziről, kellő magasságból szemlélik az etetőt. Csak
akkor ereszkednek le banánt enni, ha biztonságosnak találják. Egy közeli étterem üvegfalán keresztül
újabb tangarákat, szaltatorokat figyelek meg.
Legjobb madarak: Yellow-throated Toucan, Red-headed Barbet, Tawny-breasted Flycatcher,
Esmeraldas Antbird, Speckled Nightingale-Thrush

San Tadeo, 1300 m
A hegygerincen él egy család, akik mindenféle etetőt tartanak fenn és 4 dollárért beengedik az
érdeklődőket. A régióra/magasságra jellemző tangarákat, tukánokat, kolibriket lehet itt megfigyelni.
Megjelenik egy öt fős nyugger csoport iphone-nal fotózni:
- Az emberek a szajkókért és lombjárókért jönnek Amerikába, de ezek itt sokkal szebbek!
Mert mit gondolsz, most hol vagytok? Afrikában? Ezeknek sikerült elérniük, hogy ha valaki
kimondja az Amerika szót, az automatikusan egyet jelent az Egyesült Államokkal. Ecuador hol van,
Ázsiában?
Legjobb fajok: Velvet-purple Coronet, White-booted Racket-tail, Purple-bibbed Whitetip, Crimsonrumped Toucanet, Black-chinned Mountain Tanager

Bellavista Cloud Forest Lodge, 2200 m
A hegyi köderdők prototípusa a Bellavista, melyet 360°-ban sűrű esőerdő vesz körül 2200 méter
magasságban. Napfelkeltére fölérek és nem is nagyon kell elhagynom a szálló környékét, hogy 40 fajt
összegyűjtsek egy-két óra alatt. A laposcsőrű hegyitukán elképesztő színösszeállítással rendelkezik:
kobaltkék mell-has, vörös altest, rezes hát, fekete korona, sárga félhold a szeme alatt. Magabiztosan
eszegeti a banánt az etetőn.
Egy magányos nyugdíjas öregasszony a következőt kérdezi tőlem:
- Ismeri ön a madarakat?
- Tanulom őket.
- Meg tudná mondani, milyen madár az a narancssárga ott?
- Az ott egy virág.
- Dehogy virág, madár!
- Ha ön mondja. Nem ismerem ezt a madarat, ne haragudjon.
Az amerikai nyugdíjasok magányosan, párban, vagy csoportosan fordulnak elő, és felettébb
idegesítően poroszkálnak az ember útjában. Mit keres egy vénasszony a Bellavista Birding Lodge-ban
egyedül, ha nem madarászik? De valszeg csak engem irritálnak ennyire az amerikaiak.
Egy itteni srác szerint pár hónappal előttem járt itt egy háromfős magyar csoport, akiknek elég
combos target listájuk volt – jól meg is izzasztották, de végül javarészt sikerült begyűjteni a madarakat.
Húngaros locos – így nevezte őket.
Legjobb madarak: Plate-billed Mountain Toucan, Strong-billed Woodcreeper, Grey-breasted WoodWren, Gorgeted Sunangel, Streak-headed Antbird, egy faroktalan Chestnut-capped Brushfinch

Amagusa/Mashpi, 750-1700 m
Ma négykor kelek, hogy hatra felérjek a rezervátumba. Nem könnyű megtalálni GPS-szel sem. Bár előre
megbeszéltem a tulajjal, hogy jövök, érkezésemkor nincs ott senki. Jó fél óra múlva megjön Doris, a
tangarákkal suttogó. Kézből etet nem csak madarakat, hanem egy csenevész koatit is. Egy pofátlan
tairát (opportunista menyétféle) leparancsol a madáretetőről. Itt a kolibrik is kézből esznek. A
Glistening-green Tanager vakító zöldben pompázik. A tukánbajszikát (Toucan Barbet) sikerül az
etetőktől távol, az erdőben megfigyelni.
Legjobb madarak: Toucan Barbet, Glistening-green Tanager, Moss-backed Tanager, Rose-faced Parrot,
Swallow-tailed Kite, Empress Brilliant, Golden-collared Honeycreeper

Refugio Paz de las Aves, 1400 m
Angel Paz szereti a hangyászpittákat. Nem is olyan rég még ő volt a környék leghatékonyabb
fakitermelője. Ecuadorban minél gyorsabban vágja ki az ember a fákat, annál többet lehet vele keresni.
Később talált a birtokán egy szirtimadár leket, amivel elkezdte vonzani a külföldi turistákat. Aztán egy
nap kiderült, hogy óriás hangyászpitták is előfordulnak a környéken. Na mármost, a hangyászpittákat
eleve nagyon nehéz fellelni, de az óriás hangyászpitta egyenesen mítikus jelentőséggel bír Ecuadorban,
annyira ritkán kerül szem elé. Közölték is Angellel, felejtse el a szirtimadarakat, ha ezt a pittát
megbízhatóan meg tudja mutatni a madarászoknak, busásan megfizetik érte. Ő volt az első DélAmerikában, aki ki tudta csalogatni ezeket a madarakat gilisztával és pár kedves szóval. Manapság már
kontinens-szerte elterjedt ez a gyakorlat. Úgy tűnik, az ökoturizmusból is meg lehet élni, ha jól csinálja
az ember.
Susan
Később nem csak az óriást, melyet Mariának
nevezett el, hanem négy másik fajt5 is elő tudnak
hívni spagettivel és hangzatos neveikkel, ami
szerintem egyedülálló teljesítmény. Mindnek saját
nevet adott, Marián például már több mint tíz éve
nyerészkedik, így valszeg ez a mostani már nem az
első Mariája. Ha megnézitek ezt a videót, kiderül
miért hívják egyiküket Shakirának. $40-t kér el egy
délelőttért, amiben egy jó sajtos empanadás reggeli
is benne van.
- Maria, Maria, venga, venga, venga!
Andreita

Maria

María Manuela

Shakira
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Vilhelmina

Giant, Moustached, Chestnut-crowned, Ochre-breasted, Yellow-breasted Antpitta

Shakira

Legjobb madarak: Giant Antpitta, Ochre-breasted
Antpitta, Dark-backed Woodquail, Rufous-bellied
Nighthawk, Common Potoo, Andean Cock-of-theRock
Tinamu
A tinamuk a ma élő legprimitívebb madarak közé
tartoznak (Paleognathae – strucc, nandu, kazuár,
emu, kiwi). Nemrég kiderült, hogy az elterjedésük
nem felel meg teljesen a kontinentális sodródás
alapján feltételezett elterjedéssel. Némelyikük
azután került mai helyére, hogy a sziget/kontinens
levált a többiről, pl. elefántmadár, moa, kiwi. Ez azt feltételezi, hogy ezen madarak ősei repülve
érkeztek mai elterjedési területükre, és csak másodlagosan veszítették el röpképességüket (és nyerte
el némelyik gigantizmusát). Nem volt szükségük repülni, mert a hatalmas füves területekről hiányoztak
a nagy testű növényevők, így ezeket az élettereket be tudták tölteni. A tinamu megtartotta
röpképességét és kis méretét, mivel a rokonaihoz képest később érkezett, így nem volt ideje hasonló
niche-ek elfoglalására, és egyre több volt a növényevő emlős is. Egyszer volt szerencsém tinamuval az
úton, akkor is csak pár pillanatig láttam, amint átszaladt az ösvényen.
Kolibri
Néhány kolibri-tény:
•
•

Mikor épp nem repülnek, csak ülni tudnak, sosem látjuk őket menetelni vagy ugrálni.
Kb. 15 percenként enniük kell.

•
•
•
•
•
•

Éjjel hibernálják magukat, hogy ne kelljen táplálkozni.
Egy-két másodperc alatt körbemegy a vér a testükben.
Másodpercenként nyolcvanszor vernek a szárnyukkal, de nem hajtják be azt, mint a többi
madár, hanem vállból rotálják.
Azért ilyen színesek, hogy hirdessék vele a territóriumukat, védik a virágaikat. Amelyek egy-két
virágra specializálódtak, nem kell színesnek lenniük, mert nincs versenytársuk.
A fészken ülő tojók csökkentik a testhőmérsékletüket, hogy megőrizzék energiájukat.
Virágokon élő atkák előszeretettel használják a kolibriket utasszállítóként – felszaladnak a
madár csőrén az orrlyukába és ott utaztatják magukat a következő virágig.

Papallacta, 3300 m
Ecuador legmagasabban fekvő települése. Termálvizes fürdők vannak itt, amik rengeteg turistát
vonzanak, de az ebből befolyó pénz nem látszik meg a városka ütött-kopott épületein. Az éttermesek
piros zászlóval próbálják leinteni az autósokat, mint a Forma 1-ben. Szállásom egy faház itt is, a
teraszról brutális kilátás nyílik:

Vulkán
Kontinentális Ecuadorban 34 működő és kihalt tűzhányó van, közülük nyolc 5000 m fölötti. A
legimpozánsabb a Chimborazo a maga 6310 méteres csúcsával. Némelyik évezredek óta nem tört ki,
de pl. a Reventador az utóbbi tíz évben folyamatosan méltatlankodva pöfékel, hamuval terítve be a
környezetét. Szerencsére elég távol fekszik mindentől ahhoz, hogy komolyabb veszélyt jelentsen. Ők a
geológiai tanúi az évmilliós lemeztektonikai mozgásoknak, melyek folyamatosan formálják bolygónk
felszínét.
Paramo
A paramo az alpesi tundra neotrópusi
megfelelője az egyenlítői régiókban 3000 m
felett. Dimbes-dombos, mocsaras, füves-bokros,
rendkívül érzékeny élőhely, mely egy esetleges
legeltetés után csak évtizedek alatt képes
stabilizálódni újra. A növények itt nagyon lassan
nőnek és sokáig élnek. A madárfajok száma
relatíve alacsony, de cserébe legtöbbjük
endemikus.

Reserva Cayambe-Coca
Papallacta város fölött terül el egy másik gyönyörű magashegyi vadrezervátum. Jellegzetes élőhely
ezen a magasságon a törpefás (elfin) köderdő. Nedves köderdők fölött és a paramo alatt helyezkedik
el, átmeneti zónát alkotva a kettő között (2750-4000 m). Gyakran a fák itt csökötten, deformáltan
nőnek, az uralkodó széljárásnak megfelelően. Az ágakat bevonó mohák és epifitonok itt nagyobb
arányát képezik a biomasszának, mint máshol. Golden-crowned Tanager-t, Black-backed Bush
Tanager-t találok itt.

Reserva Antisana, 3925 m
Alexander von Humboldt, német természettudós, „az utolsó ember, aki mindent tudott”, és botanikus
társa Bonpland, évekig tartó latin-amerikai útjuk során 1802-ben eljutnak Ecuadorba. Több vulkánt is
megmásznak, köztük 5878 m-ig jutnak fel a Chimborazón, ami világrekord. Az Antisana vulkán (5753
m) lábánál építenek egy kunyhót, amely a mai napig ott áll. Transzcendentális élmény látni ezt a viskót
a mai nemzeti parkban. Olyan érzésem volt, hogy ha elég sokáig bámulom átszellemülten, egyszer csak
kilép Humboldt az ajtaján. Ő maga így nyilatkozott a helyről: „Különleges érzés hosszú ideig mászni
szűk völgyekben, sziklák között, és végre olyan síkságra jutni, aminek határait a szem alig tudja belátni.
Ezeket a síkságokat a legszebb növényszőnyeg borítja.” Bár nekem csak egy óra volt feljutni ide
kocsival, a táj szépségét tanúsíthatom.
Edwar Whymper, angol hegymászó, 1881: „Számos kondorkeselyűvel találkoztam az Antisana
lejtőin, huszasával mozogtak folyamatosan. De nem repkedtek föl-alá, hanem nagyon lassan köröztek
fölfelé, és amikor elérték a megszokott magasságot, ott lebegtek a szárnyaik alig észrevehető
mozgatásával.”
Nem mertem kondort remélni, mivel mára alig maradt belőlük Ecuadorban (néhány éve
mindössze 100 egyedet számoltak), de látom őket sziklafalon ücsörögve és repülve is. A faj különösen
alacsony mortalitáshoz és szaporodási rátához adaptálódott, így rendkívül érzékeny az emberi
üldöztetésre. Ma is mérgezik, lövik őket. Ha valaki erre jár, a Tambo Condor szállónál pásztázza a
sziklafalat ott, ahol ki van fehéredve az ürüléktől.
A madarazás egyébként könnyű a nyílt paramón. A tündérkolibrit (Ecuadorian Hillstar) a
narancssárga Chuquiragua virágokon kell keresni. Sok a Plumbeous Sierra-Finch és a seedeater-fajok.
Az andoki sirály furcsamód magashegyi fészkelő. Az út végén a Mica-tónál Grass Wren-t, Many-striped
Canastero-t lehet fotózni. A tavon récék, szárcsák, ezüstvöcskök punnyadnak.
Legjobb madarak: Andean Condor, Chestnut-winged Cinclodes, Tufted Tit-Tyrant, Plain-capped
Ground-Tyrant, Ecuadorian Hillstar, Carunculated Caracara

Guango Lodge, 2700 m
A Guango Lodge bejárata közvetlenül a főúton van. Be kell csöngetni és $10-ért el lehet tölteni a napot
a folyómenti és hegyoldali ösvényeken. Gyorsfolyású hegyi patak mentén épült, ahol zuhatagi récét,
koronás vízirigót lehet találni. A rovaros etetőre rengeteg türkiz szajkó érkezik, egyszerre tizet is
megszámolok. Itt van az egyik legjobb élményem, mert végre találkozom egy szemmagasságban mozgó
vegyes csapattal, így 5-6 fajt meg tudtam határozni. Az egyik legjobb hely az egész úton.
Legjobb madarak: White-capped Dipper, Grey-breasted Mountain-Toucan, Streaked Tuftedcheek,
Red-hooded Tanager, Turquoise Jay, Andean Guan, Tourmaline Sunangel, Chestnut-bellied ChatTyrant, Smoky Bush-Tyrant, Citrine Warbler, Buff-breasted Mountain Tanager, Plushcap

Cordillera Guacamayos, 2900 m
Úton Sumaco felé megállok egy hegygerincen. Itt
eléggé nyomorultul érzem magam, mert az egyik
legszebb, leggazdagabb hely az úton, de alig
sikerül pár madarat összeszednem. A bambuszspecialista vörhenyesfejű toditirannusz a
legnagyobb fogásom, ami playbackre jött elő
párban. Lefotózni persze nem sikerült normálisan.
Legjobbak: Rufous-headed Tody-Flycatcher,
Powerful Woodpecker, Beryl-spangled Tanager,
Grass-green Tanager

Wildsumaco, 1500 m
Leereszkedek 1500 méterre, a Sumaco vulkán lábánál létrehozott
mesés rezervátumba. A szálló hatalmas teraszáról nézelődve
számos, máshol nehezen fellelhető kolibrit lehet látni (pl. Gould’s
Jewelfront, Golden-tailed Sapphire, Ecuadorian Piedtail, Napo
Sabrewing, Wire-crested Thorntail), és a tangarák, tukánok,
tamarinok is mindennaposak. Jól kiépített ösvényrendszer van,
rövidebb, hosszabb egyaránt. Etetik a hangyászpittákat és
tapakúlókat. Érdekesmód míg az Andok nyugati lejtőin számos
tangara frekventálja a banános etetőket, a keleti oldalon nincsenek
ilyen etetők, mert az itteni tangarák ezt nem kultiválják. Így sem
szenvedek hiányt bennük, itt látom a hihetetlen színfröccsel bíró
Paradise Tanager-t: neonzöld feje van, égszínkék teste, fekete
háta-szárnya és skarlát fara.
Az itteni lobogós kolibri (Peruvian Racket-tail) gatyája
rozsdás, ellentétben a nyugati oldaliéval, aminek fehér. Amikor
még én látom őket, két külön alfaj volt a kettő, de mostantól
fajszintű státuszt kaptak (Clements v2022). Sok ilyen armchair ticket szeretnék még a jövőben.
Aki errefelé kóborol, kérje Byront kísérőül. Szerény modorú, angolul beszélő, profi madarász.
Figyelmét nem kerüli el egy madárhang sem. Mindent azonnal felismer, hangról, látásból egyaránt.
Addig nem nyugszik, míg én is meg nem látom a madarat. Ennélfogva jó érzéssel tölt el, amikor két
baglyot is én veszek észre először. Gilisztával elő tud csalni két guvatot is (Blackish Rail, Black-banded
Crake).
Maga a szálló eléggé luxus, napi három étkezéssel, de nagyon megéri. Egy jókedélyű, idősödő
házaspár férfi tagja szerint számukra sokkal fontosabb fotót készíteni, mint konkrétan látni az adott
madarat. Ez egy logikai bukfenc, mivel ha lefotózod, akkor látod is, de nincs jelentősége. Azt mondja,
képes több száz fotót ellőni egy verébre, ugyanis mindig meg van a lehetőség egy még jobb fényképre.
Ez bizonyára így is van, én viszont inkább szeretem minél jobban megnézni a madarat, mint hogy
lefotózzam, és ez látszik is a képeimen. A gépem egyébként se nagyon alkalmas madárfotózásra, mire
befogom akár az automata, akár a manuális fókusszal az állatot, addigra az legtöbbször rég továbbáll.
Legjobb madarak: Band-bellied Owl, Ferruginous Pygmy-Owl, Amazonian Umbrellabird, Paradise
Tanager, Magpie Tanager, Rufous-breasted Piculet, Coppery-chested Jacamar + egy gyapjasmajom
család

Amazónia
Wildsumacóban három napot töltök, majd leereszkedek tengerszintre. A Gareno Lodge a Napo-folyó
mentén, már az amazóniai erdőzónában épült. Szállásom egy fatákolmány, melynek lécei között nem
tökéletes az illesztés, így az ízeltlábúak éjjel-nappal vígan ki-be járkálnak. A berendezés mindössze két
darab ágy. Az ebédlő teraszon tenyérnyi madárpók őrzi petegubóját. Az asztalon abrosz helyett
termetes banánlevelet terítenek ki.
Itteni kísérőm, Sandro, egy igazi lókötő, egy szót sem beszél angolul. Nincs távcsöve. Bár elég
sok levelet váltottunk az elmúlt fél évben, találkozásunk után egy óra múlva megkérdezi hogy hívnak.
- Endre.
- Andres!
- Endre.
- Sí, Andres!
Jól meg lettem áldva ezzel a gyerekkel. Ha a simacsőrű aninak (Smooth-billed Ani) képtelen megtanulni
a nevét, hogy fogja nekem megmutatni a tirannuszokat távcső nélkül? Először csak Ani volt, aztán Small
Ani, majd megnézi a könyvben és kijelenti: Small-billed Ani! Ügyes. Az a fajta, aki odacsalja a gyanútlan
külföldit az erdő mélyére, de onnantól kezdve csak mímeli a mesterséget. Évekkel ezelőtt felfedezett
egy Rufous Potoo alvóhelyet és volt egy aktív hárpiafészek is – ezekkel próbálja megfogni a turistákat.
A hárpia már rég nincs ott, szerencséje, hogy az álmosmadár még igen, illetve felismeri néhány
hangyászmadár hangját, így azokat nagyjából be tudjuk hívni. Itt látom a legtöbb kotingát is. De a
tervezett kb. száz fajból csak 60 jön össze a három nap alatt. Hiányoltam a vizes élőhelyeket is (varzea,
igapó)6, itt csak terra firme van, hiába van aránylag közel a Napo. Bár sok szép madarat látok,
összességében többet ki lehetett volna hozni ebből a három napból.
Legjobb madarak: Yellow-browed Antbird, Rufous Potoo, Purple-throated Fruitcrow, Black
Hawk-Eagle, Pavonine Quetzal

Petroamazonas
Állami tulajdonú olajcég. A kapun lévő Üdvözöljük felirat
és a szögesdrót kontrasztja nem kerüli el a figyelmem.
Egy groteszk tény a sok közül errefelé, hogy a
természetvédelmi terület felügyeletét kíméletlen
olajkitermelő cégek végzik. Minden erejükkel azon
vannak, hogy lehet tönkretenni a világ egyik legnagyobb
sokféleségével rendelkező élőhelyét, szigorúan a
civilizáció és a kapitalizmus szolgálatában.
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A varzea időszakosan elárasztott ártéri erdő. Az igapó hasonló a varzeához, de hosszabb ideig tart, gyakran
állóvíz jellegű, kevés hordalékkal és nagy mennyiségű kioldott tanninnal (blackwater). A terra firme erdők ártéren
kívül helyezkednek el, így nem kerülnek víz alá.

Hoacin
Ha valaki egyszer eltéved az erdőben, az figyelje a hoacinok krákogó hangját, mert biztos, hogy
vízparton vannak. Ha utána a folyót követi az ember, előbb-utóbb beleütközik egy településbe. Ez az a
bizarr madár, melynek fiókái karmokat növesztenek a szárnyaikon, és ha beugranak-esnek a vízbe,
akkor vissza tudnak mászni a fészekbe. Ha túl közel megyünk egy hoacin kolóniához, erős trágyaszag
csapja meg az ember orrát. A szag a fermentáló gyomrukból áradozik kifelé, ami olyan nehéz, hogy
meg kell támasztaniuk az ágakon, ennélfogva bőrkeményedések vannak a mellükön. Cellulózbontó
baktériumok tömkelegét tartják itt, amikkel szimbiotikus kapcsolatban élnek – a bacik lebontják az
alkaloidákkal telt, mérgező leveleket, cserébe tápanyaghoz jutnak. Na de a baktériumok akkora
mennyiségben fogyasztják a tápanyagokat, hogy az a madárnak nem éri meg. Ezért kifejlesztett egy
enzimet (lizozim)7, amely lebontja a már dolgukat végzett baktériumokat, így a madár hozzájut a bacik
által felvett tápanyagokhoz is.
Nemrég az is kiderült róluk, hogy nem Dél-Amerikában fejlődtek ki, hanem Afrikából
származnak: miocén-kori tutajokon (lebegő szigeteken) vitorláztak át a mai Atlanti-óceánon, az újvilági
majmok őseivel egyetemben.
Turdus
Érdekes amerikai vonatkozása van a mi fekete
rigónknak. A Turdus genus képviselői itt fejlődtek ki a
nyugat-palearktikus faunarégióban, miután őseik
megérkeztek Ázsia felől, majd szétterjedtek Afrikában
is. Később olyan hatmillió évvel ezelőtt egy elég
valószínűtlen dolog történt: néhányuknak az uralkodó
széliránnyal szemben valahogy sikerült átkelniük az
Atlanti-óceánon és a Karib-térségben landoltak.8 A
következő egymillió évben innen divergáltak szét
egész Amerikában (pl. vándorrigó, Magellán-rigó).
Aztán négy különböző alkalommal ezek az amerikai
rigók újból átkeltek az óceánon, ezúttal keleti irányban, és visszatértek Európába és Afrikába. Ebből a
négy populációból fejlődtek ki később a mai, általunk is jól ismert rigók: a fekete rigó, az örvös rigó, a
fenyőrigó és a szőlőrigó. Az ecuadori óriásrigó (Great Thrush) pont úgy néz ki, mint a mi fekete rigónk,
csak sokkal nagyobb. Viszont az énekes és a léprigó azon leszármazási vonalba tartoznak, ami itt
maradt Európában, tehát nekik nincsenek amerikai őseik.
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Valójában nem fejlesztett ki új proteint, hanem egy már meglévőt használt fel új célra. Az evolúciónak nincs
céltudata, viszont gyakran old meg adaptív kihívásokat hozott anyagból.
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Ez semmilyen más, mai újvilági verébalkatú énekesnek (Passeri) sem sikerült, mind a Bering-szoros felől
érkezett.

Utolsó nap
Az utolsó reggelt egy erdőszélen, mezőgazdasági
területen töltjük, ahol még mindig be tudok gyűjteni
jópár új fajt. Black-capped Donacobius, Rufescent
Tiger-Heron, Blue-black Grassquit, Orange-backed
Troupial. Megkezdem az egész napos autózást vissza
Quitóba, bár a távolság mindössze 260 km.
Kacskaringós, kátyús utak, beláthatatlan kanyarokkal.
Minél távolabb vagyunk a nagyvárosoktól, annál
rosszabb az utak minősége. Még egyszer megállok a
cosangai hídon zuhatagi réce (Torrent Duck) után
kutatva, de csak a Torrent Tyrannulet kerül meg, az is
hiányzott még. Ez az utolsó feljegyzett fajom
Ecuadorban. Délután még ellátogatok a fővárosi botanikus kertbe, hátha találok pár jellemző városi
madarat, de zárva találom. Quito belvárosa nem különbözik bármelyik modern nagyvárosétól:
irodaházak, parkok, közlekedési dugók.
A bérelt autót szarrá verve adom le, kb. húsz darab sérülést karikáznak be rajta pirossal. Egy
reptéri hotelben töltöm az utolsó éjszakát.
Visszatekintve jobban jártam volna, ha nem egyedül indulok neki, ugyanis csak az utolsó két
helyen fogadtam helyi vezetőt, és így a vártnál kevesebb madárfaj jött össze: 409 (Clements v2022),
26 checklistából. Néhány jellegzetes újvilági család, melyek tagjaival sikerült összefutnom:
Tinamuk (Tinamidae)………………………………………………………………………………………………………. 1 faj
Tüskésszárnyú madarak (Anhimidae)………………………………………………………………………………. 1
Hokkófélék (Cracidae)……………………………………………………………………………………………………… 4
Álmosmadarak (Nyctibiidae)……………………………………………………………………………………………. 2
Kolibrik (Trochilidae)……………………………………………………………………………………………………….. 55
Hoacin (Opisthocomidae)……………………………………………………………………………… …………………1
Óriásguvat (Aramidae)…………………………………………… ………………………………………………………..1
Újvilági keselyűk (Cathartidae)………………………………………………………………………………………… 4
Motmotfélék (Momotidae)……………………………………………………………………………………………… 2
Bukkófélék (Bucconidae)…………………………………………………………………………………………………. 4
Jakamárok (Galbulidae)…………………………………………………………………………………………………… 2
Bajuszosmadarak (Capitonidae)………………………………………………………………………………………. 3
Tukánbajszika (Semnornithidae) ……………………………………………………………………………………… 1
Tukánok (Ramphastidae)…………………………………………………………………………………………………. 11
Hangyászmadarak (Thamnophilidae)………………………………………………………………………………. 22
Hangyászpitták (Grallariidae)…………………………………………………………………………………………… 7
Fazekasmadarak, fürkészmadarak, fahágók, ágjárók (Furnariidae)………………………………….. 23
Piprafélék (Pipridae)………………………………………………………………………………………………………… 8
Kotingák (Cotingidae)………………………………………………………………………………………………………. 9
Titirák, bekardok (Tityridae)…………………………………………………………………………………………….. 6
Királygébicsfélék (Tyrannidae)…………………………………………………………………………………………. 37
Verébsármányfélék (Passerellidae)………………………………………………………………………………….. 10
Csirögefélék (Icteridae)……………………………………………………………………………………………………. 9
Újvilági poszáták (Parulidae)……………………………………………………………………………………………. 5
Tangarák, cukormadarak, virágfúrók, törpepintyek, rizstörők, magevők (Thraupidae)…….. 63
Oscines vs. suboscines
Még az én szerény fajlistámon is látszik, hogy a legnagyobb sokféleséggel bíró újvilági madárcsaládok
a királygébicsek (425 faj), a tangarák (381 faj) és a kolibrik (352 faj). Ezek világszinten is az első három
helyen állnak. A királygébicsek (tirannuszok) az énekesek azon alrendjébe tartoznak (suboscines,
Tyranni), melyek jóval korábban kolonizálták az amerikai kontinenst a Gondwana feldarabolódását

követően, mint az azóta dominánsabb verébalkatúak (oscines, Passeri), amibe a tangarák is tartoznak.
A proto-énekesek valahol a mai Antarktisz-Ausztrália földtömeg környékén9 kezdtek el fejlődni, onnan
vált ketté a két alrend. A királygébics-alkatúak Amerika felé mozdultak, a verébalkatúak ősei pedig
Ausztráliával és Új-Guineával sodródtak. A komplexebb alsó gégefővel (syrinx) rendelkező
verébalkatúak később innen Ausztráliából népesítették be az egész bolygót. Dél-Amerikába például
Ázsián és Észak-Amerikán keresztül jutottak el, de addigra már a királygébics-alkatúak képviselői
elfoglalták a kontinenst: a tirannuszokon kívül ide tartoznak a fahágók, fürkészmadarak,
hangyászmadarak, piprák és kotingák. Amikor a Panama-földszoros 3-4 millió évvel ezelőtt állandósult,
a verébalkatúak, mint a pintyek, pacsirták, pityerek, verebek, ökörszemek, elkezdtek benyomulni DélAmerikába. A tangarák ősei is gyors diverzifikációba kezdtek. Ma már van köztük vastagcsőrű magevő,
vékonycsőrű nektárevő, repülő rovarokkal táplálkozó, levélfürkésző, fakérget feszegető, gyümölcsevő
forma is. A sármányok leszármazási vonala még meg is fordult és a Bering-szoroson át visszatért
Ázsiába, majd innen Európába. Ez magyarázza a sármányok relatíve alacsony fajszámát Európában.
Sosem gondoltam volna, hogy egy sordély amerikai ősökkel bír! A királygébics-alkatúak is elindultak
észak felé a földszoros mentén, de a mai Mexikó északi részénél és az USA déli határvidékénél tovább
nem nagyon jutottak.
Utószó
Aki magának szervezi a túrát, az mindenképp komolyabb autót béreljen, mert bár a főbb utak jó
minőségűek, a rezervátumokba vezető utak kavicsosak, sárosak, kátyúsak. Ennek ellenére az út jobbára
fennakadásmentes volt, egyszer kellett csak két órát várakoznom egy útlezárásnál. A szállásokkal sem
volt gondom, bár a rusztikusabb helyeken nem volt se angol wc, se meleg víz. Az emberek
barátságosak, segítőkészek, viszont nem tudnak angolul. Kezdetleges spanyoltudással meg tudja magát
értetni az ember. Az ételek egyszerűek, de jók. Ha van jellegzetes
ecuadori étel, akkor azok a különféle levesek. A sancocho nevű
húsleves bármelyik magyar levessel felveszi a versenyt. Nagy cupák
hús, choclo, jukka vagy manióka összefőtt elegye. Péksüteményt
ugyanúgy lehet venni, mint itthon. Nagyon jó a choclo nevű
nagyszemű kukorica, illetve ennek a pirított verziója, a chulpi. Nem
volt semmi egészségügyi gondom, malária csak tengerszinten van
(aki fél, szedjen Malarone-t), hepatitis A-B ellen azért oltassuk be
magunkat. Dengue és Zika előfordulhat.
Látott emlősök:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tapeti (vattafarkú nyúl), Yanacocha
közép-amerikai aguti, Milpe
vörösfarkú mókus, mindenhol
taira (egy rozsomákforma menyét), Milpe, Amagusa
hosszúfarkú menyét, Guango
andoki róka, Cayambe-Coca
koati (ormányos medve), Amagusa
fehérfarkú szarvas, Antisana
tamandua (dolmányos hangyász), Gareno
feketenyakú tamarin család, Wildsumaco
szürke gyapjasmajom család, Wildsumaco
sárgáshomlokú pókmajom, Paikawe-lagúna
Napo sátánmajom pár, Gareno

Egyéb: a Paikawe-lagúnában volt egy kétméteres, szelíd arapaima,
meg lehetett simogatni.
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30-40 millió évvel ezelőtt, amikor még jobb idő volt arrafelé

Látott Chocó EBA endemikusok
A 60 körüli Chocó endemikusból huszat sikerült összeszednem10:
Dark-backed Wood-Quail (Odontophorus melanonotus)
Gorgeted Sunangel (Heliangelus strophianus)
Violet-tailed Sylph (Aglaiocercus coelestis)
Brown Inca (Coeligena wilsoni)
Velvet-purple Coronet (Boissonneaua jardini)
Purple-bibbed Whitetip (Urosticte benjamini)
Empress Brilliant (Heliodoxa imperatrix)
Purple-chested Hummingbird (Polyerata rosenbergi)
Choco Toucan (Ramphastos brevis)
Plate-billed Mountain-Toucan (Andigena laminirostris)
Orange-fronted Barbet (Capito squamatus)
Toucan Barbet (Semnornis ramphastinus)
Rose-faced Parrot (Pyrilia pulchra)
Yellow-breasted Antpitta (Grallaria flavotincta)
Orange-breasted Fruiteater (Pipreola jucunda)
Dusky Chlorospingus (Chlorospingus semifuscus)
Indigo Flowerpiercer (Diglossa indigotica)
Black-chinned Mountain Tanager (Anisognathus notabilis)
Glistening-green Tanager (Chlorochrysa phoenicotis)
Moss-backed Tanager (Bangsia edwardsi)
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