Mexico: mega vogeltrek
volop genieten van vogeltrek en tropische soorten

2022

immense, voortdurende roofvogeltrek boven Cardel, Veracruz, Mexico

v

ogeltrek fascineert. Plaatsen als Eilat,
Falsterbo, de Bosporus en Batumi zijn
‘n Mekka voor hen die massale trek willen
meemaken. Maar ook in de nieuwe wereld
is dit fenomeen te zien. Misschien wel de
beste plek op onze planeet om gestuwde
migratie van (roof-)vogels te beleven
bevindt zich in de staat Veracruz, in
Mexico.
Hier trekken ieder najaar in een kleine 10
weken tijd zo’n slordige 5 miljoen
roofvogels door. Dit fenomeen heet de
‘River of Raptors’ en is een ‘must see for
every birder’. Een gemiddelde trekdag is
altijd goed voor meer dan 50.000
roofvogels. Met topdagen die oplopen tot
200.000 exemplaren, verdeeld over zo’n
dikke 20 soorten!
In het hart van de trekbaan zijn twee
trektelposten ingericht. Eentje op het dak van
een hotel in het stadje Cardel, de andere meer
in het tropische laagland, in Chichicaxtle, zo’n
10 km van Cardel. Op beide plaatsen zijn
lokale tellers van de Amerikaans/Mexicaanse

organisatie Pronatura dagelijks te vinden.
Bezoekers zijn er altijd welkom.
Deze bijzondere reis van Stichting Vogelreizen
is gepland op het hoogtepunt van de trek van
o.a. Swainsons Hawks en Turkey Vultures. Met
daartussen soms honderden Broad-winged
Hawks. Daarnaast zien we Sharp-shinned
Hawks, Cooper’s Hawks, American Kestrel,
Slechtvalk, Mississippi Kite, White-tailed Kite,
Hook-billed Kite, Gray Hawk, Roadside Hawk,
Smelleken, Visarend en Aplomado Falcon.

Emerald Toucanet

Green Jay in de buurt van Xalapa

We verblijven gedurende het eerste gedeelte
van onze reis in een hotel langs de kust, waar
‘s ochtends intensieve trek is van o.a. Whitewinged Doves en Scissor-tailed Flycatchers. En
óók: migrerende Visarenden, Magnificent
Frigatebirds, White Pelicans, Anhinga’s,
Woodstorks, White-faced Ibises en véél, véél
meer. Naast deze indrukwekkende megavogeltrek, waar we ruim tijd voor vrijmaken,
bestaat de reis nog uit drie andere delen.

geheimzinnige Bare-throated Tiger Heron en
de, ook hier niet algemene, Blauwvleugeltaling.
We overnachten in Tlacotalpan, prachtig
gelegen in het hart van de uitgestrekte en
vogelrijke wetlands.
In het stadspark van Xalapa, gesitueerd op een
gedoofde vulkaan, gaan we o.m. op zoek naar
de endemische Blue Mockingbird. De Bandbacked Wren is hier algemeen, evenals de
Clay-coloured Thrush. Met wat geluk zien we
de prachtige Green Jay. Een schitterende
vlinder die hier veel voorkomt is de Glasvlinder
(Greta oto). Zijn vleugels zijn vrijwel volledig

in vogelvlucht:







reissom: € 3249,- p.p.
ná vroegboekkorting € 3199,- p.p.
13-daagse hotelrondreis all inn.
data: circa 11 t/m 23 okt. 2022
reisleiding: Janus Verkerk, Steven Koevoets
plus lokale gidsen
reiscode: 2022MEX
meer info op pag. 5

observatiepost Chichicaxtle

Zo brengen we bezoeken aan * het tropisch
regenwoud van Los Tuxlas, * de heuvels rond
Xalapa en * de wetlands van Las
Barrancas en Alvarado. In de laatste maken we
een interessante boottocht. Met wat geluk zien
we hier de Double-striped Thicknee en er zijn
altijd interessante steltlopers als Long-billed
Curlew, Willet, Spotted Sandpiper en American
Avocet, om er maar enkele te noemen.
Algemeen voorkomende soorten zijn Yellowcrowned Night Heron, Kwak, Great- en Little
Blue Heron en Tricolored Heron. Wat meer
geluk is nodig voor de imposante en

Swainsons Hawks bij Tlacotalpan

transparant. In de heuvels rond Xalapa zullen
we een bezoek brengen aan de gebieden La
Joya, Las Minas en Los Humeros. Hier gaan we
veel kolibries tegenkomen. Het determineren
zal een uitdaging worden. Soorten die we zien
zijn o.a. de White-eared, Rufous, Allen’s,
Berylline, Buff-bellied en Magnificent
Hummingbird. In Mexicaans ‘Zwitserand’, Los
Tuxtlas, overnachten we aan het vermaarde
meer van Catemaco.
We zitten hier midden in tropisch regenwoud
en zijn omgeven door de bijbehorende
vogelsoorten. Een greep uit het
overweldigende aanbod: Red-lored Parrot,
Keel-billed Toucan, Bat Falcon, Red-legged
Honeycreeper, de endemische Long-tailed
Sabrewing, Black-headed Trogon, Common
Bush-tanager, Emerald Toucanet, Ornate
Hawk-eagle, Golden browed Warbler, Spotcrowned Woodcreeper en Yellow-tailed Oriole.

Snail Kite aan de maaltijd

We maken een natuurontdekkingstocht naar
de gebieden rond het gehucht Ruiz Cortines én
een veelbelovende boottocht in de Laguna
Sontecomapan. Naast wel 4 soorten ijsvogels,
maken we hier ook kans op de Sungrebe.
Aan het einde van de reis keren we terug naar
Cardel, om nogmaals te genieten van de
indrukwekkende ‘River of Raptors’.
samenvatting van dagprogramma:
dag 1: van het vliegveld met een luxe bus (type
Sprinter met genoeg plaats voor bagage,
verrekijkers, scopes etc.) naar ons hotel in Playa
Chachalacas. Dit hotel ligt direct aan het strand.
Hier zullen wij de eerste drie nachten verblijven. Als
er nog tijd is zullen we naar Cardel rijden om al iets
van de mega migratie te zien.
dag 2: We staan vroeg op en kunnen de
zonsopgang én vroege vogeltrek bewonderen van
een ander nabijgelegen strand: ‘Chalchihuecan’.

Hierna gaan we naar Cardel, waar wij de mega
migration gaan meemaken. Ook bezoeken we de
andere bekende migratieplek: ‘Chichicaxtle’.
Vervolgens rijden we nog iets verder naar ‘Rio
Escondido’, de ‘verborgen rivier’.
dag 3: Vandaag staan we weer vroeg op om naar
La Mancha te gaan, een mooie lagune met veel
verschillende soorten watervogels. Hierna rijden we
weer naar Cardel voor de mega-vogeltrek.
’s Middags gaan we naar ‘La Antigua’, voor een
speciale vogelobservatietocht, per boot!
dag 4: Vandaag beginnen we onze dag langs het
strand van Juan Angel, waar een riviertje uitmondt
in de Golf van Mexico. Veel vogeltrek én vlindertrek
staat ons te wachten. Hierna gaan we weer naar
Cardel en Chichicaxtle. En later verder door naar
ons volgende hotel in Xalapa, de hoofdstad van
Veracruz, die op ruim 1200 m. ligt. We gaan hier
heel veel andere vogelsoorten zien.

dag 5: Allereerst gaan we naar Macuiltepetl-park, in
hartje Xalapa. Dit park ligt om een oude vulkaan.
Vlakbij ligt de volgende bestemming, n.l. een
waterval in Texolo, met veel gebergtesoorten.
dag 6: Een dag in de bergen, waar we drie plaatsen
bezoeken: La Joya, Las Minas en Los Humeros.
dag 7: Vandaag verlaten we Xalapa en reizen we
door de savannah en droge gebieden van Las
Barrancas. We overnachten in Tlacotalpan, een
plaatsje met nog veel koloniale gebouwen. Het is in
een prachtig rivierenland gelegen, met veel
interessante moeras- en watervogelsoorten.
dag 8: ‘s Morgens vroeg een vogelboottocht door
de wetlands van Alvarado en ‘s middags naar het
Mexicaanse Zwitserland, ‘Los Tuxtlas’. Hier zullen

aan de oevers van het meer van Catemaco

we overnachten aan het meer van Catemaco. Na het
inchecken in het hotel gaan we vogelen bij
Nanciyaga en La Jungla.
dag 9: Rond het grondgebied van UNAM Biological
Station zijn ook weer heel veel vogelsoorten te zien.
Hierna gaan we naar de Laguna Sontecomapan,
voor weer een soortenrijke vogeltocht per boot.
dag 10: Een bezoek aan het regenwoud in de
omgeving van Ruiz Cortines. In de middag terug
naar Playa Chachalacas.
dag 11: uitgebreid vogeltrek observeren bij Rio
Actopan en ’s middags naar Chichicaxtle en Cardel.
dag 12: observeren van vogeltrek over zee en
langs de kust; vertrek met het vliegtuig, via Vera
Cruz en Mexico City, naar Nederland
dag 13: aankomst Amsterdam Schiphol Airport

Berylline Hummingbird

boeking
Boeking geschiedt door toezending van een
volledig ingevuld boekingsformulier, alsmede
door overmaking van 25% van de reissom (zie
prijsbijlage), onder vermelding van de reiscode
2022MEX. Raadpleeg onze website hoeveel
plaatsen er nog beschikbaar zijn.

dagtotalen worden keurig bijgehouden op de
observatiepost op het dak van Hotel Bienvenido in Cardel

achtergrondinformatie
De meer recente titels, genoemd in de
onderstaande lijst, zijn te bestellen bij b.v.
boekhandel Architectura & Natura te
Amsterdam. Kijk anders ook even op internet.

neem mee:
Stichting Vogelreizen adviseert om o.m. het
volgende mee te nemen: verrekijker en, indien
in uw bezit, ‘n telescoop!, zodat u zelf goede
en gedetailleerde beelden kunt krijgen van de
waargenomen vogels, camera/telelens, een
goede vogelgids, kleding voor vooral warm
weer, open wandelsandalen, wandelschoenen,
zitmatje, drinkbeker, parapluutje, zonnebrandmiddel, hoofddeksel en mobiele telefoon.
Bat Falcon






Brown Pelicans en Magnificent Frigatebirds bij Laguna
Sontecomapan



Cantú Guzmán J. ‘Quick guide to the Birds of
Los Tuxtlas’ 2015
Clark W. ‘Raptors of Mexico & Central America’
2017
Howell S. en Webb ‘A Guide to the Birds of
Mexico and Northern Central America’ 1995
Sibley D. ‘The North American Bird Guide’ 2nd
edition 2014
Straub R. ‘Site Guide to the Birds of Veracruz’
2006
Wheeler B. en Clark ‘A Photographic Guide to
North American Raptors’ 2003

informatie en vogelsoortenlijst
Voor specifieke en geheel vrijblijvende
vogelinformatie en voor vragen over deze reis,
kunt u terecht bij de reisleider.
Ook de uitgebreide Nederlands-Engelstalige
vogellijst, met daarop de verwachte
doelsoorten kan, geheel vrijblijvend, vooraf bij
hem worden opgevraagd (als PDF, per e-mail).

Roseate Spoonbill in Laguna La Mancha

info op internet en video’s op YouTube




American Avocets, nog in zomerkleed



River of Raptors- 2019 WCFF Official Trailer
Veracruz River of Raptors.mov
raptoursllc_veracruz-river-of-raptors-tour.pdf
www.birdwatchingdaily.com birding Veracruz
Veracruz Mexico “River of Raptors” - Oct 2-12,
2014, Trip Report and photos by Robert Straub

mega vogeltrek in Mexico
reisgegevens algemeen:
reiscode
reisbestemming
reissoort
reisdata
reisduur
aantal deelnemers
-

reissom
aanbetaling
reis- en vogelinfo

2022

2022 MEX
Veracruz en omgeving, Mexico
vliegreis in combinatie met een hotelrondreis
ca 11 t/m 23 oktober 2022
13 dagen
minimaal 6, maximaal slechts 12, deelnemers van de geannuleerde reis van
2021 hebben voorrang.
€ 3249,- p.p., op basis van een gedeelde tweepersoonskamer
25% van de totaal verschuldigde reissom
Janus Verkerk, tel.: 0621253594, e-mail: janus.verkerk@stichtingvogelreizen.nl

reissom inclusief:
-

4 vluchten
transfers
vervoer ter plaatse
excursies

-

accommodaties

-

maaltijden

-

reisleiding

-

documentatie

Amsterdam – Mexico-City – Veracruz v.v.
van de luchthaven naar onze accommodaties v.v.
alle dagen met eigen airco-minibus, met chauffeur
op dag 1 t/m dag 12: dagelijks uitgebreide natuur- en vogelexcursies, zoals in het
reisprogramma beschreven, inclusief eventuele entreegelden, boottochten
11 overnachtingen: in gedeelde tweepersoonskamer met sanitaire faciliteiten. Er is, tegen
meerprijs, een beperkt aantal eenpersoonskamers beschikbaar. Aantal hotelovernachtingen in Playa Chachalacas: 3, in Xalapa: 3, in Tlacotalpan: 1, in Catemaco: 3 en in
Playa Chachalacas: nog 1. De 12e overnachting is in het vliegtuig terug naar Nederland.
diner (incl. niet-alcoholische dranken) op dag 1 t/m ontbijt op dag 12; plus alle
aangeboden maaltijden tijdens de vluchten
Janus Verkerk, mede-oprichter en bestuurslid van Stichting Vogelreizen, plus
Mexicaans/Nederlandse reisleider: Steven Koevoet; in meerdere natuurreservaten worden
extra lokale gidsen ingezet
reisbrochure, deelnemerslijst, adviezen- en accommodatielijst, landkaart, vogellijst;
aanwezig tijdens de reis: alle in literatuurlijst genoemde gidsen en waarnemingenoverzicht
van eerdere reizen.

reissom exclusief:
-

vertrekbelasting
kamertoeslag
verzekeringen
eigen uitgaven

-

paspoort

-

valuta
weer en klimaat

overig:

uw conditie
tijdverschil
zwaarte activiteiten
reisvoorwaarden
voorzorg

ongeveer US$ 15,- p.p.
voor ‘n eenpersoonskamer: € 375,- p.p. (beperkt beschikbaar)
b.v. zelf af te sluiten annulerings- en reisverzekering
eigen consumpties, communicatie, fooien, souvenirs e.d.

 u dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort, dat op 23-10-2022 beslist nog
minimaal nog 6 maanden geldig is; een identiteitskaart volstaat niet. Het paspoort moet
minimaal één lege visumpagina bevatten voor het stempel van de douane.
Mexicaanse Peso. Op veel plaatsen kan er ook met de US$ betaald worden.
temperatuur naar verwachting rond de 30°C, ’s nachts koeler,
hoge luchtvochtigheidsgraad: kenmerkend voor het tropisch klimaat
‘n goede gezondheid is noodzakelijk (zie Reisvoorwaarden)
in Mexico is het 7 uur vroeger dan in Nederland
lichte wandelingen, i.c.m. veel ‘op de been/onderweg’ zijn in warm weer
lees onze ‘Reisvoorwaarden Stichting Vogelreizen’
zonbescherming, insectenbescherming en voldoende drinken voor onderweg
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