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KAAKKOIS-BRASILIA 10.11. – 24.11.2012 
 

  JUHA HONKALA 
 
 
 
 

 
Saw-billed Hermit, Kaakkois-Brasilian endeemi, Ubatuba,10.11.2012. Kuva: Juha Honkala 

 
 
Kiersimme Kon-Tiki Tours´in 15 päivän turneella Kaakkois-Brasilian aiemmin hyväksi 
havaittuja lintupaikkoja, lisäksi vierailimme yhdessä tuntemattomammassa kohteessa. 
Kaakkois-Brasilian matkaan ottivat osaa Börje Helander, Eero Hietanen, Leena ja Antero 
Järvinen, Tuija ja Matti Soini sekä Marketta ja Heikki Virtanen. Matkanjohtajana toimi tämän 
matkakertomuksen kirjoittaja, joka myös suunnitteli reitin ja päiväohjelman.  
 Kahden viikon matkaan mahtuu vaikka mitä. Jokaisen matkalla olleen mieleen 
teki varmasti joku kohdallemme osuneista linnuista muita voimakkaamman, ja toivoakseni 
ikimuistoisen vaikutuksen. Brasilian kokemuksia jo aika lailla keränneenä kutkuttivat 
seuraavat havaintomme minua erityisesti: Serra da Canastran seedeaterit olivat minusta pieni 
”jättipotti” – näimme ylängöllä muutamassa tunnissa kolme lajia harvinaisia vaeltavia 
seedeatereita. Lajit olivat Black-bellied, Tawny-bellied ja Rufous-bellied Seedeater. Näitä 
pikku seedeatereita ei nähdä Serra da Canastrassa läheskään joka vuosi. Muita hyvin 
vaikeasti löydettäviä, ja siksi sykähdyttäviä, lintuja olivat myös Serra da Canastrassa 
näkemämme kaksi Cinereous Warbling-Finchiä ja Casca d’Antan vesiputouksen alusmetsästä 
löytämämme laulava Chestnut-headed Tanager. 
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 Intervales State Parkissa matkanjohtajaa ilahdutti koko ryhmämme näkemä 
Black-fronted Piping-Guan. Tämä harvinainen ja voimakkaasti taantunut iso lintu on aina 
vaikea löytää – mutta tällä kertaa meillä oli onni myötä. Intervalesissa koko ryhmämme 
onnistui näkemään metsäpolun varrella myös Variegated Antpitan – tämä oli ehdottomasti 
poikkeuksellinen tapaus, sillä laji on vaikeimmin nähtävä Kaakkois-Brasilian kaikista 
”antbirdeistä”.    
 

    Ubatuba, Folha Secan metsätie, 12.11.2012.  Kuva: Juha Honkala 
 

Matkamme ulottui kolmen osavaltion alueelle (São Paulo, Rio de Janeiro ja 
Minas Gerais). Reitti noudatteli suurimmaksi osaksi edellisvuonna hyväksi havaittua reittiä, 
johon tehtiin vain yksi suurempi poikkeama. Retkikohteinamme oli sekalainen valikoima 
erilaisia elinympäristöjä eri korkeusvyöhykkeillä, jotta saisimme alueen linnuista ja luonnosta 
hyvän käsityksen. 

Aluksi suuntasimme Ubatubaan (SP), jossa tutustuimme alavan maan 
sademetsään, villintyneeseen kaakaoplantaasiin ja sitä ympäröivään sekundäärimetsään. 
Lisäksi tulimme tutuiksi rehevän yksityispuutarhan kolibrien kanssa ja tutustuimme kostean 
niityn linnustoon. 

Matkamme jatkui Itatiaian kansallispuiston ympäristöön (RJ), jossa 
retkeilimme 600–2 400 m korkeudessa niin kansallispuiston metsissä, kuin puurajan 
yläpuolellakin avarissa maisemissa. 

Serra da Canastran kansallispuisto (MG) sisämaassa on rannikkoa 
kuivemmalla cerradovyöhykkeellä 870–1 300 m korkeudessa. Tutkimme niin jokivarren 
galleriametsiä kuin myös puuttoman ylängön heinämaitakin. 

Anhembissa, Fazenda Bacuryn alueella (SP) tutustuimme kuivan metsän 
lajistoon yksityisellä suojelualueella. Lisäksi saimme hyvän käsityksen tekojärven 
lieterantojen lajistosta aivan Fazenda Bacuryn liepeillä. www.bacury.com 

Intervales State Park (SP) oli matkamme päätöskohde. Täällä lajeja kertyi 
huimalla vauhdilla listallemme melko suppealta alalta primääri- ja sekundäärisademetsää, 
noin 800 m korkeudella merenpinnasta. 

Lisäksi tutustuimme ajoreitin varrella sijaitsevien Mogi das Cruzesin (SP), 
Salesopolisin (SP), Perequen (RJ) ja Resende Wetlandin (RJ) lintuihin. Kartta on sivulla 4. 
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Ajokilometrejä matkallamme kertyi yhteensä noin 2 900 km. Matkan aikana havaitsimme 
yhteensä 441 lintulajia, joista endeemejä, eli vain Brasiliassa tavattavia oli 54. 
 
Matkan aikana käytimme kahta lintukirjaa, jotka täydentävät mainiosti toisiaan:  
Juha Honkala & Seppo Niiranen: A Birdwatching Guide to South-East Brazil. Tässä 
mainiossa kirjassa esitellään Fazenda Bacurya lukuun ottamatta kaikki lintukohteet joissa 
vierailimme. Lisäksi valokuvin ja määritystekstein on esitelty mm. kaikki Itatiaian 
kansallispuiston ympäristössä tavattavat linnut.    
 
Ben Van Perlo: Birds of Brazil on kohtuullinen teos koko Brasilian linnuista, vaikka 
kuvituksen taso ei aivan vastaa nykyajan laatuvaatimuksia ja tekstin määrä on varsin niukka.  

 
 

   Serra da Canastran kansallispuiston ylänköä. 18.11.2012. Kuva: Juha Honkala 
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Matkakohteemme ja ajoreittimme Kaakkois-Brasiliassa.  

A. São Paulon lentäkenttä, Guarulhos 
B. Biritiba Mirimin kosteikot ja Salesopolis, 10.11.  
C. Ubatuba 10.11.–13.11. 
D. Pereque 13.11. 
F. Itatiaian kansallispuisto 13.11.–16.11. 
H. Serra da Canastran kansallispuisto 16.11.–19.11. 
K. Fazenda Bacury 19.11.–21.11. 
L.     Intervales State Park 21.11.–24.11. 

 
 
Matkaohjelmamme päivä päivältä: 
 
9.11.  Lähtö iltapäivällä Lufthansan lennolla klo 18.55 Helsingistä Frankfurtin kautta São 
Pauloon, jonne saavuimme seuraavana aamuna. Lentoaika yhteensä 16h 20m. 
 
10.11. Saapuminen São Pauloon aamulla klo 7.15 aikoihin. Autonkuljettajamme Wagner oli 
ryhmäämme sovitusti vastassa ja ripeiden rahanvaihtotoimenpiteiden jälkeen siirryimme 
kiikaroimaan lentoaseman pysäköintialueella kaikkea mikä etäisestikin muistutti lintua. 
Havaittujen lajien listalle lisättiin tässä vaiheessa lähinnä hyvin tavallisia lintuja, mutta 
niistähän on hyvä aloittaa. Retkemme ainoa Common Tody-Flycatcher havaittiin muuten 
täällä. Kun viimein maltoimme, aloitimme matkanteon kohti Biritiba Mirimin alueen 
kosteikkoja. Mogi das Cruzesin kaupungin liepeillä kävimme haukkaamassa pikalounasta 
ennen saapumista Rio Aciman luhtaniitylle. Kohdelajimme täällä oli São Paulo Antwren, 
joka edellisvuotisella retkellä saatiin vaivoin näkyviin. Tällä kertaa lintua ei löytynyt lainkaan 
tältä kuivahtaneelta niityltä, mutta korvikkeeksi kiikareihin löytyi mm. endeemi Orange-
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breasted Thornbird, josta atrapin innostamana saatiin nähdä vilauksia. Siirryimme Biritiba 
Mirimin vanhalle paikalle, jossa nykyään käyvät atrappia soittamassa kaikki São Paulo 
Antwrenista kiinnostuneet – ei siis ollut siis ihme, että laji jäi täältäkin hoitamatta. 
Mielenkiintoa pitivät kuitenkin yllä mm. Blue Ground-Dove, Planalto Hermit ja Rufous-
capped Antshrike. Salesopolisin kosteikolta ja vesialueelta lajeja kertyi mukavasti, joista 
tärkeimpänä ehkä endeemi Tail-banded Hornero. Saavuimme pian klo 18 jälkeen 
miellyttävään Ubatuba Palace Hoteliin, joka olisi päämajamme seuraavien parin päivän ajan. 
Lajimäärä 74. 
 
11.11. Ubatuba, Fazenda Angelim ja Folha Secan ympäristö.  
Aamiainen klo 5.30 ja tämän jälkeen bussin nokka kohti Fazenda Angelimia, jonka portille 
saavuimme klo 6.15. aikoihin. Linnut olivat hyvin äänessä Angelimin pensaikoissa ja 
metsässä ja uusia lajeja kertyi listallemme vauhdilla. Fazenda Angelimin tähtilajit Buff-
throated Purpletuft ja Spotted Bamboowren nähtiin molemmat helposti ja kun lisukkeiksi 
saatiin nähdä mm. Squamate Antbird ja Scaled Antbird (molemmat endeemejä), sekä Red-
ruffed Fruitcrow ja Reddish Hermit, voitiin olla aamun saaliiseen oikein tyytyväisiä. Fork-
tailed Tody-Tyrant oli yhteistyöhaluton: kuulimme linnun tirisevän ääntelyn, mutta emme 
saaneet sitä näkyviin kovasta yrityksestä huolimatta. Aika erikoinen oli kolmen Becardin 
puu: samassa puussa nähtiin yhtä aikaa Chestnut-crowned, Crested ja White-winged Becard. 
Puolen päivän aikaan siirryimme lounaalle ja lyhyelle siestalle. Klo 15 ajoimme kaupungin 
toiseen päähän suljetulle asuntoalueelle, jossa kävimme tarkastamassa Brown-backed 
Parrotletin, harvinaisen pikkupapukaijan ruokailupuun. Puu oli tyhjä, joten retki jatkui 
Fazenda Folha Secaan, jossa isäntä Jonas d’Abronzo toivotti meidät tervetulleiksi. Hänen 
puutarhansa kolibriruokintoja seuratessa kului iltapäivä iloisesti. Katsoimme kaikkialla 
ympärillämme hyöriviä kolibreja (12 lajia, noin 130 yksilöä) lumoutuneina. Mukana oli myös 
kaksi endeemiä: Saw-billed Hermit ja Brazilian Ruby. Illan hämärtyessä jatkoimme matkaa 
Folha Secan tielle, jossa kuulimme Common Potoon, Black-capped Screech-Owlin, Uniform 
Craken ja Neotropical River Warblerin. Retken lajimäärä 153. 
 
12.11. Ubatuba, Folha Seca ja Ubatumirim  
Aamiainen klo 5.30, jonka jälkeen ajoimme jälleen Folha Secalle. Aamun ja aamupäivän 
aikana oli tarkoitus tutustua Folha Secan metsän lajistoon. Kävelimme rauhallisesti ja 
tarkkaavaisina pientä metsätietä ja otimme vastaan mitä metsä antoi. Lintuja oli tänään vaikea 
saada näkyviin, sillä atrappi ei tuntunut tehoavan lainkaan. Black-capped Foliage-gleaner, 
Unicolored Antwren ja Red-crowned Ant-Tanager olivat onneksi kuitenkin hyvin ja pitkään 
näkyvillä. Vain osa porukasta sai kiikariinsa onnekkaasti metsälammen liepeillä American 
Pygmy Kingfisherin. Hyvin nähdyt Blue Manakinit sen sijaan ilahduttivat kaikkia, mutta 
Eye-ringed Tody-Tyrant jäi vielä tässä vaiheessa matkaa vain kuulohavainnon varaan. 
Iltapäiväretken suuntasimme itään, Ubatumirimin kosteille niityille meren tuntumaan. Pian 
Ubatubasta lähdettyämme alkoi rapsakka sade, joka tuntui vesittävän haaveemme avomaan 
retkestä pahan kerran. Paikalle päästyämme sade hiljalleen heikkeni ja sateenvarjoin 
varustautuneina seisoskelimme keskellä avomaata ilmeisen hyvin sijoittuneina, sillä uutta 
lajia pukkasi: mm. Unicolored Blackbird, Ash-throated Crake, Streamer-tailed Tyrant, 
Yellow-browed Tyrant paikoksi edellisen menettäneille, Green-barred Woodpecker ja Stripe-
breasted Starthroat nähtiin kaikki hyvin. Hetkeä myöhemmin mainioksi autokuljettajaksi 
osoittautunut Wagner ajoi bussimme rantahiekalle, jossa kiikaroimme kaikkiin suuntiin. 
American Golden Plover, Semipalmated Plover ja Kelp Gull olivat tähystyksen parhaat 
tulokset. Illan jo hämärtyessä lähdimme paluumatkalle kohti Ubatuban kaupunkia. 
Ubatumirimin niityn laidassa pensaikkovyöhykkeessä soitin viimeisen kerran kokeeksi Long-
billed Wrenin atrappiääntä. Lintu vastasi heti ja hetkeä myöhemmin ryhmämme näki 
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poikkeuksellisen hienosti tämän piileskelevän endeemin. Mainio päätös hyvälle lintupäivälle! 
Lajimäärä 191. 

 
Ubatuba, Ubatumirim. Saimme sadetta kahtena päivänä matkallamme. Ensimmäinen sade ei juuri vielä harmittanut, mutta seuraavana     
päivänä monen tunnin sade tuntui jo huolestuttavalta. 12.11.2012. Kuva: Juha Honkala 
 
13.11. Matkapäivä: Ubatuba-Pereque-Resende wetland-Itatiaian kansallispuisto.  
Ajaessamme kohti Perequen lintupaikkoja valkeni aamu harmaana ja sateisena. Saavuimme 
Perequen kylän laitamille klo 7.50 tienoissa ja nousimme bussista sateenvarjoja pidellen. 
Aika nopeasti kuulimme toivelintumme Black-hooded Antwrenin jumpsuttavaa laulua 
perinteiseltä kuuntelupaikalta ja pian saimme nähdä vilauksia piileksivästä koiraslinnusta, 
joka näyttäytyi oikeastaan melko hyvin. Taustalla kurnutti Channel-billed Toucan, joten 
tähän asti kaikki hyvin! Iloa kesti vain hetken, sillä pian sade valui kohisten alas, emmekä 
tehneet seuraavan kahden tunnin aikana kuin yhden oleellisen lintuhavainnon. Wagnerin 
ajaessa bussia tietä ylöspäin sivuutimme vaatimattoman laitumen, jossa apaattisen 
lehmäeläimen selässä näytti olevan isonpuoleinen Cowbird. Wagner pysäköi auton sopivaan 
kohtaan, liukuovi auki, ja pian kaikki kuittasivat matkamme ainoan Giant Cowbirdin. Kello 
10.30 aikoihin oli pakko todeta, että Perequen mainiolta lintualueelta ei näissä olosuhteissa 
heruisi tämän enempää.  Lidicessä nautimme mainion lounaan puitteiltaan vaatimattomassa 
tienvarsiruokalassa ja iltapäivän puolella saavuimme tihkusateessa Resenden kaupungin 
laitamilla olevalle laajalle luhtaniitty- ja kosteikkoalueelle. Etukäteistiedot alueelle 
nousevasta autotehtaasta pitivät paikkansa, eikä pääsyä alueelle entiseen tapaan enää ollut. 
Tyydyimme kiikaroimaan kosteissa oloissa alueen reunaosia ja saimme matkan lajilistaan 
runsaasti uusia lajeja, mm. Savanna Hawkin ja Curl-crested Jayn, mutta parhaaksi taisivat 
jäädä matkan ainoat Plain-breasted Ground-Dovet. Pian klo 16 jälkeen saavuimme Itatiaian 
kansallispuistoon Hotelli Donatin suojiin. Ennen illallista havainnoimme hetken aikaa 
hotellimme mainion pihamaan lintulajeja ja näimme mm. endeemin Pallid Spinetailin. 
Matkan lajimäärä 220. 
 
14.11. Itatiaian kansallispuisto. Aamiainen klo 5.30 ja ulkona klo 6.00. Ajoimme vain 
muutaman kilometrin ylöspäin autioituneen Hotel Simonin liepeille ja verkkaiseen tehtiin 
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kuljeskelimme ensin puistoalueen asutuksen liepeillä, ennen kuin laskeuduimme alas 
purovarteen. Uusia lintuja löytyi tämän tästä, mm. poikastaan ruokkiva Plain Antwren, Star-
throated Antwren, hyvin nähty White-shouldered Fire-eye ja Yellow-lored Tody-Flycatcher. 
Purovarteen saavuimme hyvin varovaisesti ja hetken päästä saimme ihailla upeaa 
punaruskeaa sieppoa, Atlantic Royal Flycatcheria. Pariskunta oli edelleen viimevuotisella 
pesimäpaikalla. Tyytyväisinä näkemäämme nousimme ylämäkeen ja suuntasimme Tres 
Picos-polulle. Polun antia olivat mm. White-bibbed Antbird, Drab-breasted Tody-Tyrant, 
Greenish Schiffornis, Euler’s Flycatcher sekä polun alussa nähty yhdeksän Black-Masked 
Titi Monkeyn lauma. Tämä uhanalainen (VU) apina on Kaakkois-Brasilian endeemi. 
Iltapäiväämme pimensivät alhaalla roikkuvat pilvet ja kuuluvuutta rajoitti kova tuuli. Näin 
ollen latvalintujen havainnointi Hotel do Ypen liepeillä oli täysin tuloksetonta. Kulutimme 
aikaa Ypen ruokintojen tuntumassa ihastellen pelottomia kolibreja ja tanagereja. Uusia lajeja 
kertyi kovin niukasti (Rufous-headed Tanager), ja illan yölintukuuntelulla kuultiin lähinnä 
tuulen suhinaa. Retken lajimäärä 245. 

 
 Brazilian Ruby, Kaakkois-Brasilian endeemi, tuli vaihtamaan kuulumisia Eeron ja Leenan kanssa.  Itatiaia 14.11.2012. Kuva: Juha Honkala 
 
15.11. Itatiaia, Agulhas Negrasin tie. Söimme aamiaisen jo klo 4.30 jotta ehtisimme 
päivänkoitoksi ylös Agulhas Negrasin tien alkupäähän. Automme nousi hitaasti ylöspäin läpi 
sankan pilvimassan, ja ainakin matkanjohtaja tunsi suurta helpotusta, kun pilvet jäivät 
alapuolellemme ja saimme aloittaa havainnoinnin tällä Brasilian korkeimmalla kulkevalla 
tienpätkällä loistavissa olosuhteissa. Tien alkupää on noin 1 700 m korkeudella ja tänään 
nousisimme noin 2 400 m asti. Linnut olivat oikein hyvin äänessä ja lajilista karttui vauhdilla: 
mm. Buff-browed Foliage-gleaner, Rufous-tailed Antbird, Rufous-backed Antvireo, Red-
rumped Warbling-Finch, Mouse-colored Tapaculo ja Rufous-tailed Antthrush saatiin listoille 
melkein samoilta jalansijoilta. Tietä ylöspäin mentäessä tahti ei laantunut. Näköalapaikalta 
saimme Black and Gold Cotingan kaukoputkeen ja samanaikaisesti vieressä visersi Greenish 
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Tyrannulet ja laulaa liversi Black-capped Piprites – Serra da Mantiqueira vuoriston arvolajeja 
kaikki. Ajoimme hitaasti eteenpäin. Tien varressa oli tällä kertaa poikkeuksellisen runsaasti 
Thick-billed Saltatoreja, mutta puurajan yläpuolella saimme tehdä hetken aikaa töitä, ennen 
kuin endeemi Itatiaia Spinetail löytyi – ja ensimmäisen jälkeen näimmekin niitä sitten monta. 
Great Pampa-Finch löytyi laulavana pienen lehdettömän puun latvasta, oikein hyvä! Hitaasti 
alaspäin ajellassamme saimme olla tyytyväisiä, sillä ainoastaan yksi kohdelaji jäi näkemättä, 
Plovercrest, ja siihen meillä olisi vielä hyvät mahdollisuudet matkamme loppuvaiheessa. Klo 
15.40 teimme viimeisen pysähdyksen tällä mainiolla tiellä ja samalla alkoi sade. Wagner 
käänsi bussin nokan kohti Hotel Donatia jonne saavuimme tuntia myöhemmin. Iltahämärän 
pöllökunntelulla hotellin ympäristössä näimme Tawny-browed Owlin mainiosti 
lamppujemme valossa ja kuuntelimme Short-tailed Nighthawkin ”toit” ääntelyä sen lentäessä 
isoin kaarroksin yllämme. Pitkän päivän päätteeksi retken lajimääräksi osoittautui 278.   
 
16.11. Matkapäivä: Itatiaia-Serra da Canastran kansallispuisto.  
Retkiporukkamme kokoontui ihmettelemään hotellirakennuksen lukittua ovea 
aamuhämärissä. Mainiot ruuat loihtinut kokki oli ilmeisesti nukkunut pommiin. No, 
nostimme tavarat autoon ja lähdimme pitkälle ajomatkalle kohti Serra da Canastraa sen 
kummemmin tilanteesta pillastumatta. Tuntia myöhemmin Wagner pysäytti auton Itamonten 
liepeillä ja nautimme kuumat juustopasteijat ja kahvit tienvarsikahvilassa, aitoon Minas 
Gerais’n tyyliin. Saavuimme São Roque de Minasín pikkukaupunkiin iltapäivällä klo 15. 
Pousada Chapadão da Canastra toivotti meidät lämpimästi tervetulleiksi. Pousadan 
hedelmäruokinnan liepeiltä määritettiin tuota pikaa mm. White-lined Tanager, Epaulet Oriole 
ja Purple-throated Euphonia. Iltaretkelle kansallispuiston portin suuntaan lähdimme pienen 
tauon jälkeen ja uusia lajeja alkoi löytyä miltei saman tien viljelysmaiden liepeiltä. 
Matkanjohtajaa riemastutti eri toten henkilökohtainen uusi laji, harvinainen, endeemi 
Cinereous Warbling-Finch, joita oli ainakin kaksi kappaletta avoimessa pensaikkomaastossa. 
Muita iltapäivän mainioita lintuja olivat mm. hyvin nähty Spotted Nothura, Crimson-crested 
Woodpecker-pariskunta, White-browed Blackbird ja Chopi Blackbird. Lajimäärä 296.     

 
    Crimson-crested Woodpecker, Serra da Canastra,16.11.2012. Kuva: Juha Honkala 
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17.11. Serra da Canastra Aamiainen jälleen klo 5.30. Saimme paikallisoppaaksi Brito-
nimisen kaverin, jonka kanssa lähdimme etsimään mm. Brazilian Merganseria, tuota erittäin 
uhanalaista koskeloa, joita elelee pieni määrä Serra da Canastran seudun puhtaissa ja 
kirkkaissa virtavesissä. Klo 6.00 bussimme suuntasi kohti Vargem Bonitaa. Tämän kylän 
yläpuolella Rio São Fransico-joen vedet ovat vaateliaalle koskelolle riittävän puhtaat ja 
hyvällä onnella koskelon voi täältä toisinaan löytää. Sää oli suotuisa, pilvetön ja tyyni, joten 
sateesta ei olisi haittaa. Tuntia myöhemmin saavuimme jokivarteeen ja aloitimme 
tähystyksen kaikissa sopivissa paikoissa. Varhaisaamun parhaita lintuhavaintoja olivat 
Dubois´s Seedeater ja Helmeted Manakin, jotka molemmat näimme hyvin. Pikku hiljaa 
saavuimme kansallispuiston portille ja jokivartta tutkien kävelimme kohti Casca d’Antan 
vesiputousta. Alueen varjoisasta metsästä kuulunut korkea laulunsäe kuulosti etäisesti tutulta: 
soitin laulajalle kokeeksi pätkän Chestnut-headed Tanagerin laulua, ja saman tien puskasta 
nousi näkyviin komea Chestnut-headed Tanager! Uusi laji koko ryhmällemme, mukaan 
lukien matkanjohtaja. Hienoa. Kävelimme niin lähelle putousta kuin kastumatta pääsimme ja 
seurasimme parinkymmenen Great Dusky Swiftin liikkeitä. Osa parvesta laskeutui 
lepäilemään vesiputouksen reunaan, aivan kohisevana syöksyvän veden tuntumaan. Tässä 
vaiheessa päivää oli jo käynyt selväksi, että mukanamme kulkeva opas ei linnuista paljoa 
tiennyt, mutta hän kompensoi tätä puutetta paneutumalla vakavasti koskelon etsintään, tietäen 
tärkeimmät paikat. Tapasimme sattumalta nelihenkisen koskelotutkijoiden ryhmän, joista 
saimmekin apua iltapäivän koskeloetsinnässä. Alueella syys-lokakuussa varttuneet kolme 
koskelopoikuetta olivat kuulemma lentokykyisiä, joten ne saattaisivat nyt olla aivan missä 
tahansa. Tämän ymmärtäen siirryimme iltapäivän puolella strategiseen paikkaan alajuoksulle 
odottamaan koskeloiden ohilentoa. Koskelotutkijat laskivat kumiveneellä noin 5 km pätkän 
jokivartta, ja jos koskelot olisivat joella, ne lentäisivät pian ohitsemme. Mutta ohitsemme 
lensi vain kaksi Neotropic Cormorantia ja yksi Snowy Egret… Tilanteen hyväksyen ajoimme 
Vargem Bonitan kylään ja parkkeerasimme itsemme artesaanipuodin pihaan. Pihassa oli hyvä 
kolibriruokinta ja puodissa jäätelöä. Tässä kului aika leppoisasti. Päivän päättyessa oli retken 
lajimäärä 309.  

 
    Rio São Fransisco, Serra da Canastra, brasiliankoskelojen suosima joki. Kuva: Juha Honkala 
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18.11. Serra da Canastra. Tästä tuli huikea päivä! Söimme aamiaisen 5.00 ja lähdimme 5.30 
ajella köryyttämään kohti Serra da Canastran ylänköä. Ryhmämme oli onnekas, sillä tässä 
vaihtelevien sääolojen maanosassa mikään ei ole varmaa. Sade olisi tehnyt pääsyn ylängölle 
mahdottomaksi, sillä maaperä, punainen lateriitti, muuttuu kastuessaan livettäväksi 
iljanteeksi, ja se täyttää autonrenkaan kuviourat hetkessä ja saa renkaat sutimaan ja auton 
liukumaan tien pinnalla holtittomasti. Mukaan ylängölle kanssamme lähti Zé Maria, 
paikallinen lintuopas, joka tuntee ja tietää. Alkumatkan hytisimme vilusta, sillä lämpöä oli 
vain 13-14 astetta, mutta jo ensimmäisillä pysähdyksillä veri lähti kiertämään: Cock-tailed 
Tyrantteja lenteli soidinlennosssa heinämaan yllä, ja juuri kun olimme saaneet katsoa näitä 
tarpeeksi, löytyi tienvarresta upea Black-bellied Seedeater! Harvinainen vaeltaja kaukaa 
etelästä. Campo Minereita oli alueella poikkeuksellisen runsaasti, kiitos taannoisten 
ruohikkopalojen. Näimme näitä kulovaeltajia päivän mittaan parisenkymmentä.  

 
Campo Miner, Serra da Canastra, 18.11.2012. Kuva: Juha Honkala 

 
Sedge Wren, Sharp-tailed Tyrant, White-lined Tanager, Firewood-gatherer,,, alueen erikoiset 
linnut olivat hyvin näytillä. Zé Maria kertoi alueella juuri havaitun poikkeuksellisen runsaasti 
harvinaisia, vaeltavia seedeatereita, joita koetimme paikallistaa. Ajoimme lounaalle São Joao 
de Batistan portille asti puiston pohjoisosaan. Lounaan jälkeen löytyi ensin White-rumped 
Tanager ja pian tämän jälkeen parvi ruokailevia seedeatereita: runsaasti Capped 
Seedeatereita, joukossa myös Dubois´s ja Yellow-bellied, sekä kova kolmikko: Black-bellied, 
Tawny-bellied ja Rufous-rumped! Tämä oli päivän, ja ehkä koko matkamme kovin jättipotti. 
Näitä vaeltajia nähdään Canastrassa harvemmin kuin joka toinen vuosi. Pian tämän jälkeen 
osui kiikareihimme pari kaukaista muurahaiskarhua, Giant Anteateria, nämä oli hienoa nähdä 
edes kaukaa. Etsimme Greater Rheaa vakiopaikoilta, mutta turhaan, ne olivatkin muualla 
ajoreittimme varrella! Päätimme kokeilla Brazilian Tapaculon etsimistä perinteiseltä paikalta. 
Juuri kun olin päässyt sanomasta porukallemme, että tätä lajia emme tule kunnolla näkemään, 
ponkaisi Tapaculo kivelle istumaan. Aivan käsittämätöntä! Ajelimme hitaasti kohti São 
Roque de Minasta ja iltapäivä oli jo pitkällä. Erään puun latvassa oli papukaijoja. Päätimme 
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tarkistaa ne, ja kyllä, se oli Golden-capped Parakeet parvi, nukkuman menossa. Zé Maria 
loisti tyytyväisyyttä mainioista lintupäivästä ja hän halusi näyttää vielä yhden linnun. 
Ajoimme aika kauas ohi São Roque de Minasin ja pysähdyimme soittamaan atrappia erään 
niityn laitaan. Sieltä se lintu tuli. Suiriri Flycatcher. Ei kovin karismaattinen lintu, sen 
huomasi porukkamme ilmeistäkin! Mutta uusi laji kaikille, joka tapauksessa. Väsyneinä, 
mutta onnellisina palasimme majapaikkaamme klo 19.40. Retken lajimäärä 340. 
 
19.11. Matkapäivä: Serra da Canastra-Arceburgo-Fazenda Bacury. Wagner starttasi 
bussin klo 6.00 ja lähdimme ajelemaan kohti kaukaista Fazenda Bacurya. Aamupäivän 
loppupuolella päätimme poiketa Arceburgon kaupungissa, jossa olisi kuulemma 
kolibripuisto. Puisto löytyi pienen hakemisen jälkeen, mutta linnut olivat melko tavallisia ja 
niitä oli vähän. Jatkoimme pian matkaa ja pysähdyimme lounaalle vasta Porto Ferreiran 
liepeillä. Fazenda Bacuryn http://www.bacury.com/ pihaan ajoimme klo 15.30 ja meitä oli 
vastassa ystävällisen isäntäväen lisäksi mainio lintuopas Carlos Henrique. Huonejaon ja 
varusteiden vaihdon jälkeen lähdimme heti maastoon tekojärven liepeille. Täällä rantaviiva 
on monista muista tekojärvistä poiketen mutainen ja lintuja järvellä on runsaasti. Katseltavaa 
todella riitti Jabirusta vesilintuihin, kahlaajiin ja Blackish Railiin. Lajimäärä 357. 
 
20.11. Fazenda Bacury. Aamiainen 6.00 ja kohti metsää 6.30, jonne saavuimme vain hetkeä 
myöhemmin. Fazenda Bacuryn metsä on São Paulon osavaltion suurin yksityinen suojeltu 
metsä, pinta-alaltaan yli 2 000 ha. Metsät tällä alueella ovat kuivia ja maaperä on 
hiekkapohjaista. Kuivat metsät ovat alttiita metsäpaloille, jotka pahimmillaan saattavat tehdä 
pahaa tuhoa. Bacuryn metsään raivattiin palokujia tulen rajaamiseksi edellisen palon aikaan, 
kolmisen viikkoa ennen käyntiämme. Näitä palokujia käytimme kulkiessamme verkkaiseen 
tahtiin lintuja havainnoiden: Flavescent Warbler, White-bellied Warbler, Greenish Elaenia 
White-wedged Piculet ja Yellow Tyrannulet olivat ensimmäisten uusien lintujen joukossa. 
Lisäksi saimme ihmetellä Helmeted Manakin x Blue Manakin risteymää, joka muistutti 
Helmetediä, mutta linnun yläselkä oli keltainen. Ennen lounasta teimme piipahduksen 
avomaan keskellä olevalle näköalakukkulalle, josta uusiksi lajeiksi kirjattiin Red-crested 
Finch ja Orange-headed Tanager. Iltapäivällä palasimme metsään. Nyt kaivettiin esiin mm. 
Fuscous Flycacher, Ultramarine 
Grosbeak ja Ferruginous Pygmy-Owl. 
Osa ryhmästämme onnistui näkemään 
myös Cresent-chested Puffbirdin. 
Piilokojun ahtaudessa oli tarkoitus 
tarkastella Rusty-margined Guanien 
saapumista iltahämärissä ruokinnalle, 
mutta linnut aistivat kojussa olevien 
tarkkailijoiden läsnäolon, eivätkä 
tulleet kunnolla esiin. Kohti 
majapaikkaa ajaessamme pysähdyimme 
etsimään auton editse lentänyttä pientä 
pöllöä. Carlos sen saikin nopeasti 
valokeilaan: Black-capped Screech-
Owl. Hyvä päätös onnistuneelle 
päivälle. Retken lajimäärä 374.  

    Black-capped Screech-Owl, Bacury , 20.11.2012. Kuva: Juha Honkala 
 
21.11. Fazenda Bacury-Intervales State Park. Ennen aamiaista päätimme yrittää nähdä 
Bacuryn pihapiirissä eläviä pöllöjä. Rauhallisesti puputellut Tropical Screech Owl villiintyi 
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atrapin soitosta ja lenteli palmusta toiseen. Aamuhämärässä, lampun valokeilassa, näimme 
sen tuijottavan meitä epäuskoisena. Tornipöllöillä näytti olevan kaksi reviiriä laajassa 
pihapiirissä. Majatalon reviirin pöllöt lentelivät valkoisina haamuina ohitsemme, mutta 
isäntäväen rakennuksen reviirin pöllö istui rauhallisesti palmussa meitä hetkisen katsellen. 
Aamiaisen jälkeen ajoimme vielä tekojärven ranta-alueelle. Näimme Barred Antshriken, 

Ultramarine Grosbeakin säestäessä 
laulaen taustalla. Järveltä kuittasimme 
uudeksi lajiksi vielä Fulvous Whistling 
Duckin. Klo 9.30 mennessä olimme 
sanoneet näkemiin Carlosille ja 
isäntäväelle ja lähdimme ajelemaan 
kohti Intervalesia. Capao Boniton 
kaupungista etsimme Supermercadon, 
josta ostimme niin tuliaisia kuin muita 
virvokkeita. Intervalesiin saavuimme 
klo 15.30 ja saimme huoneet 
kolkonpuoleisesta Pousada Onca 
Pintadasta. Kävelimme loppuiltapäivän 
rauhallisesti puiston keskusalueella ja 
kuittasimme uusia lajeja pikkuhiljaa. 
Illan paras havainto oli Helmeted 
Woodpecker, joka lensi sivuitsemme 
Pousada Pica-Paun pihamaalla, ja jonka 
vain osa ryhmästämme ehti näkemään. 
Lajimäärä 390. 
 
 

    Narrow-billed Woodcreeper, Fazenda Bacury. Kuva: Eero Hietanen. 
 
22.11. Intervales State Park. Aamiainen 5.30 ja maastoon 6.00 puiston opas Faustinon 
kanssa. Suuntasimme Carmon tielle ja sää vaikutti oikein hyvältä, taivas oli puolipilvinen, 
eikä merkkejä sateesta ollut näkyvissä. Carmon tie on muutaman kilometrin pätkä pientä 
metsätietä, ylä- ja alamäkeä, halki vaihtelevan ja linturikkaan alueen jossa lintuja etsitään 
hiljalleen eteenpäin kävellen. Heti autosta noustuamme näimme Solitary Tinamoun puikkivan 
tietä myöten pakoon – tämä lupasi hyvää! Aamun aikana uusien lajien tahti oli hengästyttävä: 
White-browed Foliage-gleaner, Ochre-breasted Foliage-gleaner, Short-tailed Antthrush, 
White-breasted Tapaculo, Wing-barred Piprites, Sharpbill, Bay-ringed Tyrannulet ja moni 
muu nosti ryhmämme tunnelmaa. Lounastauon yhteydessä vaihdoimme mukavampaan 
majataloon, Pousada Pica-Pauhun, jonka pihapuussa nähtiin saman tien Yellow-fronted 
Woodpecker ja jonka yllä kaarteli Mantled Hawk lounaalta palatessamme. Iltapäivän aluksi 
suuntasimme Plovercrestien soidinpaikalle. Pienten kolibrien ryhmäsoidin on tiheässä 
pensaikossa, josta kuuluvaa useiden lintujen laulua oli vaikea paikallistaa. Mutta ajan kanssa 
silmä oppi löytämään laulavat koiraat ja saimme katsella niitä yllin kyllin. Ryhmän 
reunamilla omaa säettään lauloi lisäksi kaivattu Dusky-throated Hermit. Seuraavaksi 
kohdelajiksi otettiin Rufos-breasted Leaftosser. Ajoimme Bocainan tielle, missä metsä oli 
sopivan varjoisaa ja rinne näytti juuri soveliaalta Leaftosserin kaivaa pesäkolonsa. 
Varovainen atrapinsoitto tuotti toivotun tuloksen: ärsyyntynyt Leaftosser lensi säksättäen 
ylitsemme muutaman kerran, kunnes totesimme, että lintu on nähty. Iltahämärissä ajoimme 
Intervalesin puitteissa melko kauas, lähes Guapi Aran portille asti ja koetimme kuulla ja 
nähdä pöllöjä, mutta metsä oli hiljainen. Pysähdyimme nopeasti vähenevässä valossa 
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tuijottamaan erästä tiettyä tien mutkaa. Siihen piti saapua Long-trained Nightjar. Odotimme 
loputtoman pituisia minuutteja ja olimme juuri luovuttamassa lähes täydellisessä pimeydessä, 
kun Matti huomasi linnun laskeutuneen tien laitaan. Lamppujen valossa saimme katsella tien 
laidassa rauhallisena lepäilevää kehrääjää – taas onnistunut päätös päivälle.  Lajimäärä 417. 
 

 
    Royal tai Atlantic Royal Flycatcher, käytetystä taksonomiasta riippuen, nähtiin matkallamme sekä Itatiaiassa että Intervalesissa. 
    Yhteensä havaitsimme viisi yksilöä, joka on varmasti reittiennätys! Kuva: Juha Honkala 
 
23.11. Intervales State Park.  Lähdimme aamiaisen jälkeen jälleen Carmon tielle, tällä 
kertaa aloitimme ylempää, tiuhojen bambukasvustojen tuntumasta. Autosta ulos 
laskeutuessamme lauloi Barred Forest-Falcon ja taas tuli hetkessä monta uutta lajia: Bertoni’s 
Antbird houkuteltiin näkösälle bambukosta, samoin White-bearded Antshrike. Pileated Parrot 
lensi ylitsemme ja Brown-breasted Bamboo-Tyrant kirahteli bambuissa. Hetkeä myöhemmin 
kaksi Saffron Toucanetía näyttäytyi mukavasti tien laidassa ja jostain kaukaa kuului Blue-
bellied Parrotin kummallinen laulu. Kävelimme hiljalleen alaspäin tietä, kun huomasin 
Faustinon tuijottavan kaula mutkalla tiettyihin puihin, kuin jotakin erityistä etsien ja saman 
tien hän teki merkin kädellä. Nyt oli jotakin jännittävää… ja kyllä! Black-fronted Piping-
Guan siellä liikuskeli tiheäkasvuisen puun latvuksessa ja pian näimme sen kaikki. Mainiota, 
loistavaa, hienoa! Hetkeä myöhemmin otimme tyynesti haltuun Oustalet’s Tyrannuletin ja 
Robust Woodpecker pariskunnan koko ryhmälle. Iltapäivällä lähdimme polkukävelylle. Polut 
ovat aina vaikeita kymmenhenkiselle ryhmälle, sillä kovin helposti tahtoo käydä siten, että 
polun varressa oleillut lintu lentää pois, ennen kuin joukon viimeisenä kulkeva saa tiedon 
linnusta. Tästä huolimatta koko ryhmämme onnistui ensin näkemään Variegated Antpitan ja 
pian tämän jälkeen Slaty Bristlefrontin kelvollisesti, tulipa samaan tilanteeseen vielä Rufous 
Gnateaterkin levittelemään siipiään. Seuraavaksi kävelimme Sede de Pesquisan liepeillä 
pientä polkua Atlantic Royal Flycatcherin reviirille, kyllä, jo toisen kerran tällä matkalla, ja 
näimme itse linnun lisäksi kaksi jättimäistä rupikonnaa. Tämän jälkeen piti miettiä, että mitä 
meiltä vielä puuttuu. Emme Faustinon kanssa keksineet muuta kuin São Paulo Tyrannuletin, 
jota voisi vielä yrittää. Ajoimme melkoisen pitkän matkan Guapi Aran suuntaan ja 
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poikkesimme sivutielle, jolla on korkeaa puustoa. Täällä São Paulo Tyrannulet olisi 
mahdollinen. ”Se joskus liikkuu täällä muiden lintujen kanssa”, kertoi Faustino. Ja niinhän 
tuo teki: viitisen minuuttia myöhemmin koko ryhmämme katsoi tätä pientä Tyrannuletia! 
Päätimme illan kovin outoon Rufous-capped Antthrushiin. Lintu lauloi säkeen, pari lähistöllä. 
Marssimme paikalle ja soitin varovasti atrappia. Odotuksena oli, että jos lintu olisi 
yhteistyökykyinen, se tulisi hiippaillen maata myöten paikalle ja näkisimme siitä muutaman 
vilahduksen, ennen kuin se katoaisi pusikkoon. Tämä lintu oli toista maata. Se lensi 
toistuvasti mustana salamana päitämme hipoen ylitsemme ja ohitsemme ja teki kaikkensa 
häätääkseen meidät pois. Todella vahva kaveri! Ihastelimme hetken sen rohkeutta ja jätimme 
sen voittajana hallitsemaan kotimetsäänsä. Ajoimme majatalollemme ja sanoimme 
Faustinolle kiitos ja näkemiin unohtumattomista päivistä Intervalesissa. Lajimäärä 440.      
 
24.11. Intervales State Park-São Paulo. Viimeisenä aamunamme meillä oli vain hetki aikaa 
käydä maastossa, ennen kuin piti nousta autoon ja suunnata kohti lentokenttää. Päätimme 
Eeron ja Matin kanssa käydä vielä Mirante-polulla mutkan, muiden tyytyessä havainnointiin 
majatalomme hedelmäruokinnalla. Nousimme ylös bambukkoon ja matkan viimeiseksi 
uudeksi lajiksi löytyi White-throated Spadebill, joka lauloi innookkaasti Brown Tinamoun ja 
White-bearded Antshriken säestäessä. Saavuimme Guarulhosin lentokentälle noin klo 13.15, 
oikein sopivasti ennen klo 17 tienoissa lähtenyttä lentoamme. Lajimäärä 441. 
 
Matkanjohtajana kiitän koko ryhmäämme mainiosta, hyväntuulisesta matkasta. Ja aivan 
mahtava oli Heikin pokerinaamalla toistama kiitos, kun laji oli kaivettu esiin ja nähty: ”Kiitos 
Juha. Se oli hyvin tehty. Mikä on seuraava?” 
 
Havaitut lintulajit 
Lajilista seuraa van Perlon kirjan omintakeista järjestystä, tosin pari lajia on siirretty 
”omiensa joukkoon”, jotta lista ei vaikuttaisi aivan päättömältä! Havaitsimme yhteensä 441 
lintulajia, joista endeemejä oli 54. Mainittakoon, että Antero laski kirjaimelllisesti nähneensä 
390 lajia kaikista ryhmämme havaitsemista lajeista. 
 
 E = endeemi, EN = endangered, VU = vulnerable, NT = near threatened 
 
Brown Booby Sula leucogaster  

 Havaitsimme yhden linnun Ubatubassa 11.11. 
 Magnificent Frigatebird Fregata magnificens  
 Ubatuban alueella kolmena päivänä havaitsimme yht. 16 lintua. 
 Pied-billed Grebe Podilymbus podiceps  
 10.11. Salesopolis, yht. 2 yksilöä. 

  Neotropic Cormorant Phalacrocorax brasilianus  
 Yleinen, havaittu 6 päivänä yht. n. 170 yksilöä kosteikoilla 
 Buff-necked Ibis Theristicus caudatus  
 Serra da Canastran alueella neljän linnun parvi 17.11. 
 Striated Heron Butorides striata  
 1 lintu nähtiin Salesopolisin kosteikolla 10.11. 

  Whistling Heron Syrigma sibilatrix  
 Fazenda Bacuryn pihassa ja lähiympäristössä yht. 3 lintua 21.11. 

Capped Heron                                                                            Pilherodius pileatus 
Matkan ainoa nähtiin matkapäivänä autosta ajettaessa Perequesta kohti Itatiaiaa. 
Little Blue Heron                                                                       Egretta caerulea 
Matkan ainoa nähtiin sisämaassa, ajomatkalla Itatiaiasta Serra da Canastraan. 

 Snowy Egret Egretta thula  
 Yleinen. Kuutena päivänä yht. 25 määritettyä. 

Great Egret Ardea alba  
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Yleinen, nähty seitsemänä päivänä. 
  Cattle Egret Bubulcus ibis  

 Yleinen, nähty kahdeksana päivänä, yhteensä 365 yksilöä. 
 Cocoi Heron Ardea cocoi  
 Paikoittainen, Salesopolisin kosteikolla 2 yksilöä, yhteensä havaittu kolmena päivänä. 

Jabiru Jabiru mycteria  
 Fazenda Bacuryn pohjoispuolisella tekojärvellä näimme samat kaksi lintua 19.11. ja 21.11. 

Roseate Spoonbill                                                                      Platalea ajaja 
Salesopolisin kosteikolla 10.11. näimme 27 linnun parven. Fazenda Bacuryn järvellä ruokaili 7 lintua 19.11. ja  
10 lintua 21.11. 

 Black-bellied Whistling-Duck Dendrocygna autumnalis  
 Salesopolisin kosteikolla 10.11. kaksi lintua. 

  White-faced Whistling-Duck Dendrocygna viduata  
 Salesopolis 2 yksilöä, Fazenda Bacury, 1. 
 Fulvous Whistling Duck Dendrocygna bicolor  
 Fazenda Bacury, 13 linnun parvi. Tämä on harvinaisin 

Kaakkois-Brasilian viheltäjäsorsista. 
  Muscovy Duck Cairina moschata  

 Serra da Canastran jokialueella havaitsimme 3 lintua, lisäksi Fazenda Bacuryn liepeillä noin 30. 
Brazilian Teal Amazonetta brasiliensis  

 Ainoat havainnot: 8.11. Salesopolis 12 ja 19.11. Bacury 8 ja 21.11. Bacury 4. 
 Black Vulture Coragyps atratus  
 Yleinen, havaittu kolmenatoista matkapäivänä, kunakin 3-200 yksilöä. 
 Turkey Vulture Cathartes aura  
 Havaittu seitsemänä matkapäivänä yhteensä 20 yksilöä. 
 Lesser Yellow-headed Vulture Cathartes burrovianus  
 1 ad lintu nähtiin 10.11. Salesopolisin kosteikolla. 

 
 
 

    White-tailed Hawk, nuori lintu, Serra da Canastra. Kuva: Juha Honkala 
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Osprey Pandion haliaetus 
 Fazenda Bacury 21.11. yksinäinen lintu istuskeli kelon nokassa. 

Swallow-tailed Kite Elanoides forficatus  
 Näimme kolmena päivänä yht. 25 yksilöä Intervalesissa, jossa seurasimme myös pariskuntaa pesällä. 

White-tailed Kite Elanus leucurus  
 Näimme yhden Serra da Canastran maisemissa 18.11. ja seuraavana päivän toisen matkalla. 
 Rufous-thighed Kite Harpagus diodon  
 Ubatubassa 11.11. näimme kaksi lintua ja Itatiaiassa 13.11. yhden. 
 Plumbeous Kite Ictinia plumbea  
 Melko yleinen monin paikoin. Yhteensä näimme 19 yksilöä kuutena päivänä. 

Grey-headed Kite Leptodon cayanensis 
 Ubatubassa 11.11. nähty oli matkan ainoa. 

Mantled Hawk Leucopternis polionotus                   NT 
  Intervalesissa näimme yhden linnun lentävän hitaasti kaarrellen Pousada Pica-Paun ylitse 22.11. 

Lajin suomenkielinen nimi ”argentiinanviidakkohaukka” on hieman harhaanjohtava, sillä lajin laajasta 
levinneisyysalueesta yli 90 % on Brasilian rannikkosademetsän alueella. 

 Crane Hawk Geranospiza caerulescens  
 17.11. Serra da Canastrassa näimme kaksi lintua erinomaisesti. 

White-rumped Hawk                                                                 Buteo leucorrhous 
15.11. Agulhas Negrasin tiellä näimme yhden lentävän linnun. 
White-tailed Hawk Buteo albicaudatus  

 Melko yleinen, havaitsimme viitenä päivänä yhteensä 9 yksilöä. 
 Roadside Hawk Rupornis magnirostris  
 Yleinen, näimme Roadsiden yhdeksänä päivänä. 
 Savanna Hawk Buteogallus meridionalis  
 Ensimmäisen näimme Resenden kosteikolla 13.11. ja seuraavat kaksi Serra da Canastrassa. Lisäksi Fazenda 

Bacuryn mailla näimme yhden Savannna Hawkin. 
 Black-chested Buzzard-Eagle Geranoaetus melanoleucus  
 Tällä komealla pedolla on kovin vaatimaton suomenkielinen nimi: marsuhaukka. Näimme emon ja poikasen 

pesällä Serra da Canastrassa. 
 American Kestrel Falco sparverius  
 Näimme kaksi lintua kahtena matkapäivänä. 
 Aplomado Falcon Falco femoralis  
 Laji nähtiin Serra da Canastrassa sekä ajomatkan varrella. 
 Barred Forest-Falcon Micrastur ruficollis  
 Kuulimme raitahaukkasen ainoastaan Intervalesissa. 
 Southern Caracara Caracara plancus  
 Havaintoja 172 yksilöstä kymmenenä matkapäivänä. 
 Yellow-headed Caracara Milvago chimachima  
 Havaintoja 59 yksilöstä yhdeksänä matkapäivänä. 

Greater Rhea                                                                             Rhea americana                                    NT                
Näimme Serra da Canastran ylängöllä neljän linnun ruokailevan ryhmän. Hienoja, isoja lintuja. 

 Solitary Tinamou Tinamus solitarius                                NT 
  Kuulimme yhden linnun Intervalesissa 22.11. ja seuraavana päivänä näimme toisen. Tinamoun näkeminen  

on aina onnenpotku! 
Red-winged Tinamou Rhynchotus rufescens  

 Näimme Serra da Canastrassa 18.11. yhden ja kuulimme seitsemän viheltävää. 
 Spotted Nothura Nothura maculosa  
 Serra da Canastrassa näimme 16.11. yhden laulavan linnun erinomaisesti, lisäksi kuulimme alueella yhteensä 

kymmenkunta. Lisäksi Bacuryn mailla kuulimme yhden 20.11. 
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    Spotted Nothura, Serra da Canastra. Kuva: Juha Honkala 
 
Brown Tinamou Crypturellus obsoletus  

 Yleinen metsien tinami. Havaintoja kymmenenä päivänä neljästätoista ääntelevästä, mutta vain yksi lintu nähtiin  
Intervalesissa.  

  Tataupa Tinamou                                                  Crypturellus tataupa 
Myös Tataupa nähtiin! Juuri kun pääsin kertomasta ryhmällemme, että tätä lajia ei koskaan saa atrapilla 
näkyviin, löytyi Fazenda Bacuryn metsästä yksilö, jolle ei ollut temppu eikä mikään juosta hölkytellä tien poikki 
editsemme. Samana päivänä 20.11. kuulimme lisäksi yhden laulavan. 
Black-fronted Piping-Guan                                                      Pipile jacutinga                                  VU        
Intervales on nykyään varmimpia paikkoja nähdä tämä vaarantuneeksi luokiteltu ja harvinainen metsien 
kanalintu. Meillä oli onnea, näimme sen lähietäisyydeltä.  
Rusty-margined Guan                                                               Penelope superciliaris 
Fazenda Bacury, metsän ruokinnalle tuli iltahämärissä kaksi lintua. 
Dusky-legged Guan                                                                   Penelope obscura 
Yleinen suojelualueilla, etenkin Itatiaiassa, jossa hyvin peloton. 

 Spot-winged Wood-Quail Odontophorus capueira  
 Vaikea lintu nähdä. Iltahuutoa kuultiin Ubatubassa, Intervalesissa ja Hotelli Donatin lähistöllä Itatiaiassa. 

Red-legged Seriema Cariama cristata  
 Yleinen Serra da Canastrassa ja Fazenda Bacurylla. 

  Wattled Jacana Jacana jacana  
 Yleinen kosteikoilla, matkan aikana näimme yht. 78. 

Rufous-sided Crake Laterallus melanophaius  
 Biritiba Mirimin kosteikko Ä1, Ubatuba, Ubatumirim Ä2, Fazenda Bacury 3 nähtyä ja pari kuultua olivat kaikki  

havaintomme lajista. 
Uniform Crake Amaurolimnas concolor  

 Ubatuban Folha Secan liepeillä 11.11. kuulimme iltahämärissä tämän linnun ääntelevän lähellä, mutta näköhavainto 
 jäi tekemättä. 

  Ash-throated Crake Porzana albicollis  
 Näimme yhden Ubatubassa 12.11. ja kuulimme toisen 19.11. Serra da Canastrassa. Lisäksi  kuulimme yhden  

Bacuryn kosteikolla 21.11. 
Blackish Rail Pardirallus nigricans  

 Agulhas Negrasin tien varressa huusi yksi lintu kerran 15.11., onneksi laji nähtiin hyvin Bacuryn kosteikolla 19.11., 
sekä vielä Intervalesissakin pariin otteeseen.  
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Purple Gallinule Porphyrio martinica  
 Resenden kosteikolla näimme matkan ensimmäisen ja Bacuryn kosteikolla kaksi lisää 21.11. 
 Grey-necked Wood-Rail Aramides cajanea  
 Itatiaian puiston portilla nähtiin matkan ensimmäinen 13.11., lisäksi laji kuultiin Serra da Canastrassa 16.11.  

Slaty-breasted Wood-Rail Aramides saracura  
 Havaintoja kuutena päivänä yht. 12 yksilöstä. 
 Common Gallinule Gallinula galeata 
 Tämä yleinen liejukana on hiljattain erotettu omaksi lajikseen tutusta liejukanastamme, perusteina mm. erot nokan   

ja koipien värissä sekä erilaiset äänet. American Ornithologists' Union ja South American Classification Committee  
(SACC) tunnustavat tämän taksonin omaksi lajikseen. Havaitsimme yhteensä noin 110 yksilöä Salesopolisissa,  
Resendessä ja Fazenda Bacuryn mailla. 
Black-necked Stilt Himantopus mexicanus melanurus 
10.11. havaitsimme kaksi lintua Salesopolisin kosteikolla. Bacuryn mailla se oli yleinen, näimme vähintään 150.  
Alalaji melanurus saattaa olla oma lajinsa. 
Greater Yellowlegs Tringa melanoleucus  

 Bacury, yhteensä 15 nähty. 
Lesser Yellowlegs Tringa flavipes  

 Bacury, yhteensä 7 nähty. 
Solitary Sandpiper Tringa solitaria  

 Bacury, yhteensä 11 nähty. 
 South-American Snipe Gallinago paraguaiae  
 19.11. Fazenda Bacuryn järvenrantakosteikolla yksi lintu lensi soidinta pimeässä, mutta vaikka lintu syöksyi aivan  

päitämme hipoen ylitsemme, emme nähneet sitä. 
Southern Lapwing                                                                     Vanellus chilensis 
Yleinenjokapaikan lintu.Näimme yhteensä noin 145. 
American Golden Plover                                                          Pluvialis dominica 
Ubatuba, Ubatumirimin ranta, 1, sekä Bacuryn ranta, yhteensä 10. 
Semipalamated Plover                                                              Charadrius semipalmatus 
Ubatuba, Ubatumirimin ranta, 8, sekä Bacuryn ranta, yhteensä 3 
Pectoral Sandpiper                                                                   Calidris melanotos 
Noin 20 linnun parvenu lintu lenteli Bacuryn rannalla 19.11. 
Kelp Gull Larus dominicanus  

 Ubatuban rannoilla havaitsimme kolmena päivänä yhteensä 32 yksilöä. 
 Ruddy Ground-Dove Columbina talpacoti  
 Tämä yleinen pieni kyyhky kirjattiin havaituksi kahdeksana matkapäivänä. 
 Ruddy Quail-Dove Geotrygon montana  
 Kuulimme lajin neljänä päivänä Ubatubassa, Itatiaiassa ja Intervalesissa.  
 Plain-breasted Ground-Dove Columbina minuta  
 13.11. Resenden kosteikolla nähdyt kaksi lintua olivat ainoamme. 

Blue Ground-Dove                                                                    Claravis pretiosa 
Biritiba Mirimin kosteikolla kuulemamme laulava lintu oli matkan ainoa. 
Violaceus Quail-Dove                                                               Geotrygon violacea 
Fazenda Bacuryn metsässä kuulimme yhteensä kolme huhuilevaa. Tämä metsä on yksi harvoista paikoista  
koko Brasiliassa, jossa tämän lajin voi havaita. 
Scaled Dove Columbina squammata  

 Paikoitellen melko runsaslukuinen Serra da Canastran jokivarren maatilojen tuntumassa. 
Eared Dove Zenaida auriculata  

 Yleinen Intervalesin seudulla. Havaintoja vitenä päivänä yhteensä 84 yksilöstä. 
White-tipped Dove Leptotila verreauxi  

 Havaitsimme Serra da Canastrassa kahtena päivänä, yhteensä 18 lintua. 
Grey-fronted Dove Leptotila rufaxilla  

 Intervalesissa matkan ainoa huhuileva 23.11. 
Rock Pigeon Columba livia  

 Pulu on yleinen kaupunkilintu myös Brasiliassa, havaintoja yhdeksänä matkapäivänä. 
Pale-vented Pigeon Patagioenas cayennensis  

 Melko yleinen kyyhky: näimme lajin seitsemänä päivänä. 
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Plumbeous Pigeon Patagioenas plumbea  
 Melko yleinen, mutta arka metsien kyyhky, jonka näimme tai kuulimme seitsemänä matkapäivänä. 

Picazuro Pigeon Patagioenas picazuro   
 Picazurokyyhky nähtiin useimpina matkapäivinä, yhteensä 245 yksilöä. 
 White-eyed Parakeet Aratinga leucophthalma  
 Näimme lajin yhdeksänä matkapäivänä, yhteensä 130 yksilöä. 

 
    White-eyed Parakeet pariskunta, Serra da Canastra, 18.11.2012. Kuva: Juha Honkala 
 
Golden-capped Parakeet                                                           Aratinga auricapillus 
18.11. ajaessamme pois SdC:n ylängöltä, huomasimme tienvarsipuussa seitsemän linnun parven.     E   NT   
Peach-fronted Parakeet Aratinga aurea  

 Peach-fronted on yleensä yleinen Serra da Canastrassa, mutta nyt näimme kahtena päivänä yhteensä vain 11 lintua. 
Maroon-bellied Parakeet Pyrrhura frontalis  

 Näkyvä ja kuuluva laji. Näimme sen seitsemänä päivänä, yhteensä 140 papukaijaa. 
Blue-bellied Parrot                                                                    Triclaria malachitacea                       E   NT   
Kuulimme kaukana laulavan Blue-bellied Parrotin Intervalesin Carmo roadilla 23.11. 
Blue-winged Parrotlet Forpus xanthopterygius  

 Pienin alueen papukaijoista havaittiin vain kolmena päivänä Ubatubassa, Serra da Canastrassa ja Intervalesissa. 
Plain Parakeet Brotogeris tirica                                E 

 Ubatubassa, Itatiaiassa ja Intervalesissa yhteensä 55 yksilöä. 
 Yellow-chevroned Parakeet Brotogeris chiriri  
 16.11. matkan ainoat kaksi lintua nähtiin Serra da Canastran liepeillä.  

Blue-fronted Parrot Amazona aestiva  
 Näimme Fazenda Bacuryn pihamaan tuntumassa yhden linnun 19.11. ja kaksi lintua seuraavana päivänä. 

Ainoat havaintomme. 
  Scaly-headed Parrot Pionus maximiliani  

 Yleinen, havaitsimme lajin 8 matkapäivänä, yhteensä 83 yksilöä. 
 Pileated Parrot Pionopsitta pileata  
 Hankalasti havaittava laji. Onneksemme näimme ylilentävän Intervalesissa 23.11. aamulla. 

Smooth-billed Ani Crotophaga ani  
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Melko yleinen ani nähtiin viljelysmaiden ja kosteikkojen tuntumassa kuutena päivänä, useimmiten  
pikkuparvissa. 

  Guira Cuckoo Guira guira  
 Liekö sattumaa, että melko yleinen Guira Cuckoo nähtiin vain kuutena päivänä, yht. 29 yksilöä. 

Striped Cuckoo Tapera naevia  
 Kuulimme Ubatumirimin niityllä 12.11. yhden ja näimme tämän yleensä piilottelevan linnun 18.11. Serra da 

Canastrassa, melko ylhäällä puussa laulamassa. 
 Squirrel Cuckoo Piaya cayana  
 Näköhavainnot Itatiaiassa ja Bacuryn metsässä, lisäksi kuulimme kolme ääntelevää. 
 Tropical Screech-Owl Megascops choliba  
 Fazenda Bacuryn pihalla näimme aamuhämärissä yhden, jonka lisäksi kuulimme matkan varrella yhteensä viisi. 

Ferruginous Pygmy-Owl                                                           Glaucidium brasilianum 
Näimme Fazenda Bacuryn metsässä yhden ja kuulimme samalla alueella lisäksi kaksi. 
Black-capped (Variable) Screech-Owl Megascops atricapilla  

 Ubatuban Folha Secassa puputtava lintu lähestyi, mutta emme saaneet sitä näkyviin iltahämärässä. Fazenda Bacuryn 
 metsässä kuulimme ensin yhden, jota emme nähneet, mutta hetkeä myöhemmin ajaessamme pimeässä kohti maja- 
paikkaamme, lensi automme valoissa pieni pöllö. Wagner pysäytti bussin ja Carlos etsi pöllöä lampulla lähi- 
puista. Ja siitähän se löytyi, melko läheltä kaiken lisäksi.  
Burrowing Owl Athene cunicularia 

 Päiväaktiivinen kaivuripöllö nähtiin kuutena matkapäivänä, yht. 54 yksilöä. 
 Great Horned Owl Bubo virginianus  
 Serra da Canastran majatalomme pihaan kuului tämän trooppisen huuhkajan huhuilua 18.11. illalla.  
 Tawny-browed Owl Pulsatrix koeniswaldiana  
 Itatiaian pöllöretkellä näimme yhden ja kuulimme lisäksi kolme huhuilevaa 13.11. ja 15.11. 
 Barn Owl Tyto alba  
 Fazenda Bacuryn pihamaan tuntumassa on kahden tornipöllöparin reviirit. Näimme molempien reviirien  

pöllöjä aamuhämärissä 21.11. 
Common Potoo Nyctibius griseus  

 Ubatuban lintupaikoilla Folha Secassa ja Fazenda Angelimilla näimme tämän huomaamattoman linnun 11.11. Lisäksi näimme 
reissun kolmannen Intervalesissa 23.11. Nähtyjen lisäksi kuulimme yhteensä viisi huhuilevaa. 
Long-trained Nightjar Macropsalis forcipata  

 Intervalesissa 22.11. näimme sitkeällä yrityksellä naaraan 22.11. 
 Short-tailed Nighthawk Lurocalis semitorquatus  
 Kuulimme lajin Ubatubassa ja Itatiaiassa (Hotel Donati) ja Fazenda Bacuryn pihapiirissä myös näimme kaksi lintua. 

Pauraque Nyctidromus albicollis  
 Näimme Fazenda Bacuryn mailla hämärissä kaksi ja kuulimme kaksi.  
 

 
    Reddish Hermit, Ubatuba, Fazenda Angelim. Kuva: Juha Honkala 
 

  



21 
 

White-collared Swift Streptoprocne zonaris 
 Tämä iso kiitäjä nähtiin kuutena päivänä, yht. noin 119 yksilöä. 
 Great Dusky Swift Cypseloides senex  
 Serra da Canastrassa näimme Casca da Antan vesiputouksella noin 20 kuohukiitäjää. 
 Grey-rumped Swift Chaetura cinereiventris  
 Ainoat määritetyt Ubatubassa, Folha Secan liepeillä nähdyt kaksi yksilöä 11.11. 

Sick’s Swift Chaetura meridionalis  
 Yleinen, yhteensä laskimme 82 lintua seitsemänä matkapäivänä. 
 Planalto Hermit Phaethornis pretrei  
 Melko normaali esiintyminen. Näimme Planalto Hermitejä viitenä päivänä Ubatubassa, Itatiaiassa, Bacuryssa ja  

Intervalesissa, mutta yksilömäärä oli pieni: kuusi. 
Scale-throated Hermit Phaethornis eurynome  

 Neljänä päivänä matkamme aikana silmiimme osui viisi yksilöä erilaisissa metsäkohteissa. 
Dusky-throated Hermit                                                            Phaethornis squalidus       E 
22.11. näimme laulavan linnun Intervalesissa Plovercrestien soidinpaikalla. 
Reddish Hermit Phaethornis ruber  

 Näimme yhteensä viisi lintua Ubatubassa, Fazenda Angelimin pensaikossa ja Folha Secan kolibriruokinnalla, jossa  
ainakin yksi lintu on oppinut hyödyntämään sokerivesiruokintaa. Reddish Hermit on metsälaji, joka ei yleensä käy 
ruokinnalla.  
Saw-billed Hermit Ramphodon naevius          E  NT 
Ainoat havaintomme Ubatuba, Folha Seca, jossa kahtena päivänä näimme yht. noin 14 yksilöä ruokinnalla. 
Black-throated Mango Anthracothorax nigricollis  

 Tämä hienon kolibrin näimme ainoastaan Ubatubassa (Folha Seca), jossa ruokinnalla oli 1 k 1n. 
White-vented Violet-ear Colibri serrirostris  

 Serra da Canastran ympäristössä näimme 17.–18.11. yhteensä yhdeksän yksilöä. 
Versicolored Emerald Amazilia versicolor  

 Yleinen pieni kolibri. Havaintoja kuutena matkapäivänä, yht. 45 yksilöä. 
 

 
Sapphire-spangled Emerald, Vargem Bonita. Kuva: Juha Honkala 
 
Black Jacobin Florisuga fusca 

 Yleinen kolibri alueella, havaintoja kahdeksana päivänä, yht. 85 yksilöä. 
  Thalurania glaucopis  
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Violet-capped Woodnymph 
Näimme lajin viitenä päivänä, yht. 37 yksilöä. 

 White-chinned Sapphire Hylocharis cyanus  
 Ainoat havaintomme Ubatuba, Folha Seca, jossa kahtena päivänä näimme 3 yksilöä ruokinnalla. 

Black-breasted Plovercrest Stephanoxis lalandi  
 Intervalesissa kävimme Plovercrestin soidinpaikalla. Arviolta noin 7 alalajin loddigesii koirasta lauloi suosikki- 

oksillaan. Itatiaiassa, Agulhas Negrasin tiellä perinteisillä paikoilla emme hyvistä olosuhteista huolimatta nähneet tällä  
kertaa ainoatakaan Plovercrestiä.  
Frilled Coquette Lophornis magnificus       E 

 Itatiaiassa, 14.11. näimme Hotel Simonin lähistöllä kaksi naaraspukuista. 
 Festive Coquette Lophornis chalybeus 
 Ubatubassa, Folha Secan ruokinnalla noin 20 p. 

Glittering-throated Emerald Polyerata fimbriata  
 Ubatuba, Folha Seca 2 p. 

Sapphire-spangled Emerald Polyerata lactea  
 15.11. Vargem Bonitan ruokinnalla näimme kolme ja samoin 

Bacuryn ruokinnalla kolme yksilöä. 
  White-throated Hummingbird Leucochloris albicollis  

 Melko niukka esiintyminen, kolmena päivänä näimme ja kuulimme 13yksilöä Itatiaiassa ja Intervalesissa. 
 Glittering-bellied Emerald Chlorostilbon lucidus 
 Näimme ja kuulimme neljänä päivänä yhteensä kahdeksan. 

 
Brazilian Ruby, Itatiaian kansallispuisto 14.11.2012. Kuva: Juha Honkala 
 
Brazilian Ruby Clytolaema rubricauda                       E 

 Tämän endeemin kolibrin näimme neljänä päivänä Ubatubassa, Itatiaiassa ja Bacuryssa yht. 37 yksilöä. 
Gilded Sapphire                                                                         Hylocharis chrysura 
Fazenda Bacuryn ruokinnalla vieraili yksi lintu 20.11. ja 21.11. 
Swallow-tailed Hummingbird Eupetomena macroura 

 Havaintoja kuutena päivänä yhteensä 11 yksilöstä. 
Amethyst Woodstar Calliphlox amethystina  

 Ainoat havaintomme Ubatuba, Folha Seca, jossa 1k, ja Intervales, jossa myös 1 k. 
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Stripe-breasted Starthroat Heliomaster squamosus                   E 
 Tämän komean kolibrin näimme yllättäen Ubatubassa Ubatumirimin kosteikolla, jossa kasvillisuus muistuttaa 

lajin suosimaa cerrado-pensaikkoa. Lisäksi näimme lajin normaalilla levinneisyysalueella Serra da Canastran  
alueella ja Fazenda Bacuryn ruokinnalla. 
Black-throated Trogon Trogon rufus  

 Näimme lajin kahtena päivänä Intervalesissa. 
  Green-backed Trogon Trogon viridis  

 Tämä vielä hiljattain White-tailed Trogonina tunnettu trogon sai uuden englanninkielisen nimen, kun Chocon 
alueella Ecuadorissa ja Kolumbiassa tavattava uusi laji Trogon chionorus sai pitää lajijaon jälkeen entisen nimensä.  
Näimme naaraan Ubatubassa 12.11. ja kuulimme matkan aikana yhteensä neljä puputtelevaa. 
Surucua Trogon Trogon surrucura  

 Havaitsimme sekä puna- että keltavatsaisia Surucua Trogoneita sekä Itatiaiassa että Intervalesissa. Yhteensä kirjasimme 
muistiin havaintoja 13 yksilöstä. 
Rufous-capped Motmot Baryphthengus ruficapillus  

 Kuulimme momotin kuutena päivänä Ubatubassa, Itatiaiassa ja Intervalesissa, jossa myös näimme yhden erinomaisesti 
Carmon tiellä. 
Ringed Kingfisher Ceryle torquatus  

 Havaitsimme jättikalastajan yhteensä neljänä matkapäivänä. 
Amazon Kingfisher Chloroceryle amazona  

 Ainoa havaintomme koski10.11. Salesopolisin kosteikolla näkemiämme kahta lintua. 
American Pygmy Kingfisher Chloroceryle aenea  

 Ubatubassa, Folha Secan metsätien varressa olevan lammen tuntumassa, oli yksinäinen lintu 12.11. Laji on 
alueella harvinainen, mutta tällä samaisella paikalla siitä on tehty havaintoja aiemminkin. 

 White-eared Puffbird Nystalus chacuru  
 18.11. SdC, ylänköalueella näimme kaksi lintua hienosti. 

Crescent-chested Puffbird                                                        Malacoptila striata 
Näimme 20.11. iltapäivällä Fazenda Bacuryn metsässä pikaisesti yhden linnun.  
Saffron Toucanet                                                                       Pteroglossus bailloni 
Sahramitukaani on melko yleinen Itatiaiassa, mutta emme onnistuneet sitä siellä näkemään. Sen sijaan meillä oli 
onni myötä Intervalesissa 23.11., kun saimme katsella kahta lintua lähietäisyydeltä Carmon tiellä. 
Sahramitukaani on Intervalesissa vähälukuinen lintu. 
Spot-billed Toucanet                                                                 Selenidera maculirostris 
Intervalesissä meillä oli onnea tämänkin huomaamattoman tukaanin kanssa: 22.11. näimme ensin naaraan 
Carmon tien varressa. Kevyt atrapin soitto toi eteemme myös uskomattoman hienon koiraslinnun, joka keikutteli 
kaulaansa, ja oli selvästi halukas puolustamaan reviiriä. 

 Red-breasted Toucan Ramphastos dicolorus  
 Havaintoja kuudelta matkapäivältä, yht. 11 yksilöä. 
 Toco Toucan Ramphastos toco  
 Havaintoja sisämaasta kuudelta matkapäivältä, yht. 31 yksilöä. 
 Channel-billed Toucan Ramphastos vitellinus  
 12.11. äärimmäisen sateisena aamuna Perequessa 

onnistuimme kuulemaan Ä2.  
White-wedged Piculet                                                     Picumnus albosquamatus 

 20.11. näimme Fazenda Bacuryn metsässä kolme. 
Ochre-collared Piculet Picumnus temminckii  

 23.11. löysimme Intervalesissa pariskunnan ja pesän. 
  White-barred Piculet Picumnus cirratus  

 Salesopolisisissa, Ubatubassa ja Itatiaiassa havaitsimme yht. 4 yksilöä. 
Yellow-browed Woodpecker Piculus aurulentus                         NT 

  Tämä laji on yleensä vähälukuinen. No, me näimme matkallamme yhteensä viisi, näistä kolme Itatiaiassa ja 
kaksi Intervalesissa. 

 Campo Flicker Colaptes campestris  
 Tämän yleisen avomaiden tikan näimme kahdeksana matkapäivänä. 

Little Woodpecker                                                          Veniliornis passerinus     
17.11. Serra da Canastra, Casca da Antan vesiputouksen metsä, 1 n. ja 20.11. Bacury, 2.  

 White-spotted Woodpecker Veniliornis spilogaster  
 22.-23.11. Intervales yhteensä 3. 
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Green-barred Woodpecker Colaptes melanochloros  
 12.11. Ubatuba, Ubatumirim, 1. 

  Blond-crested Woodpecker Celeus flavescens  
 Havaitsimme tämän kauniin tikan viitenä matkapäivänä. 
 Yellow-fronted Woodpecker Melanerpes flavifrons  
 Intervalesissa 21.11. matkamme ainoa kävi pikaisesti ruokinnallamme. 
 

  
Yellow-fronted Woodpecker, koiras. Intervales 21.11.2012. Kuva: Eero 
Hietanen 
 
Robust Woodpecker Campephilus robustus  

 14.11. Itatiaia, Hotel Simon, Ä1, 20.11. Bacury, Ä1. 23.11. vihdoin näimme pariskunnan Intervalesissa. 
Helmeted Woodpecker                                                              Dryocopus galeatus                      VU 
Tämä palokärjen kaukainen sukulainen lensi ylitsemme 21.11. seistessämme Intervalesissa Pousada Pica-Paun pihassa. 
Lineated Woodpecker                                                               Dryocopus lineatus 
21.11. hieno koirastikka tuli Fazenda Bacuryn pihapiiriin ja saimme katsella sitä lähietäisyydeltä. 
Crimson-crested Woodpecker                                                 Campephilus melanoleucos 
16.11. Serra da Canastra. Näimme iltaretkellä pariskunnan. 
Plain-winged Woodcreeper Dendrocincla turdina  

 Havaintoja viitenä päivänä, yht. 11 linnusta. 
Olivaceous Woodcreeper Sittasomus griseicapillus  

 Yleinen kiipijä, havaitsimme 26 yksilöä. Alueen alalaji sylviellus on mahdollinen tulevaisuuden splitti. 
White-throated Woodcreeper Xiphocolaptes albicollis  

 Näimme kolme ja kuulimme kaksi, kaikki Intervalesissa. 
Planalto Woodcreeper Dendrocolaptes platyrostris  

 Näimme Intervalesissa kaksi. 
 Lesser Woodcreeper Xiphorhynchus fuscus  
 Havaitsimme kolmena päivänä yht. 12 yksilöä. 
 Scaled Woodcreeper Lepidocolaptes squamatus         E 

 Ainoa havaintomme tästä endeemistä 14.11. Itatiaia, 1. 
Scalloped Woodcreeper                                                            Lepidocolaptes falcinellus 
23.11. iltakävelyllä Intervalesissa näimme yhden. 

 Narrow-billed Woodcreeper                                                    Lepidocolaptes angustirostris  
Havaitsimme lajin Fazenda Bacuryn pihamaalla.  
Araucaria Tit-Spinetail Leptasthenura setaria                      NT 

  Ainoa havaintomme 15.11. Itatiaia, Agulhas Negras tie Ä1.  
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Itatiaia Thistletail / Spinetail Oreophylax moreirae                 E 
 Ainoat havaintomme 15.11. Itatiaia, Agulhas Negras tie, yhteensä 7. 

 Campo Miner Geositta poeciloptera                       VU 
  18.11. Serra da Canastran ylänköalue, yhteensä peräti noin 20 Campo Mineria. Alueella oli ollut kuloja joitakin viikkoja 

aiemmin, joten näitä pieniä ja vilkkaita kuloille hakeutuvia lintuja näkyi ennätysmäärä. 
Tail-banded Hornero Furnarius figulus                        E 

 10.11. Salesopolisin kosteikolla näimme matkan ainoan. 
 Rufous Hornero Furnarius rufus  
 Havaintoja yhdeksältä matkapäivältä. 

  Rufous-capped Spinetail Synallaxis ruficapilla  
 Tämä metsien spinetail havaittiin kuutena päivänä. Tuttuun tapaan se oli vaikea saada näkyviin! Mutta Bacuryn metsässä 

näimme useita. 
Sooty-fronted Spinetail Synallaxis frontalis  

 Kuulimme yhteensä neljä Sootya SdC:ssa ja Fazenda Bacuryn tienoilla. 
 Pale-breasted Spinetail Synallaxis albescens  
 Ainoat havaintomme olivat 2 nähtyä ja 1 kuultu Bacuryn alueella. 
 Chicli Spinetail Synallaxis spixi  
 Sekundääripusikkoiden spinetail nähtiin ja kuultiin neljänä päivänä. 
 Grey-bellied Spinetail Synallaxis cinerascens  
 Intervalesissa näimme yhden laulavan linnun Plovercrestien soidinpaikalla. 

Yellow-chinned Spinetail Certhiaxis cinnamomeus 
 Tämä yleinen kosteikkojen spinetail tuli havaituksi vain kahtena päivänä. 
 Pallid Spinetail Cranioleuca pallida                          E 

Tämä endeemin näimme viitenä ja kuulimme kuutena päivänä, yht. 10 yksilöä. 
Orange-eyed Thornbird                                                             Phacellodomus erythrophthalmus   E  

  Kuulimme yhden laulavan linnun kahtena päivänä Ubatubassa, Folha Secan ruokinnalla. Itatiaiassa yksi lintu piti 
reviiriä Hotel Donatin pihassa. 

 

  
Orange-eyed Thornbird. Itatiaia 14.11.2012. Kuva: Juha Honkala 
 
Orange-breasted Thornbird Phacellodomus ferrugineigula          E 

 Näkö- ja kuulohavaintoja Intervalesissa, Sede de Pesquisan pihassa, jossa yksinäinen lintu lauloi innokkaasti. Lisäksi  
kuulimme neljä laulavaa Biritiba Mirimin kosteikolla ja lähistöllä 10.11. 
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Firewood-gatherer Anumbius annumbi  
 18.11. Serra da Canastran ylängöllä näimme 2 lintua ja kuulimme lisäksi yhden. 

White-browed Foliage-gleaner.                                               Anabacerthia amaurotis 
Näimme yhden linnun erinomaisesti 22.11. Intervalesissa. 
Pale-browed Treehunter                                                          Cichlocolaptes leucophrus 
Ainoaksi havainnoksi jäi 22.11. Intervalesissa kuulemamme laulava lintu, jota ei saatu näkyviin. Alueen linnut  
kuuluvat alalajiin holti joka tullaan erottamaan omaksi lajikseen lähitulevaisuudessa. 
Buff-browed Foliage-gleaner Syndactyla rufosuperciliata  

 15.11. Itatiaia, Agulhas Negras tie 2 ja Ä2, lisäksi kuulimme Intervalesissa kaksi. 
 White-collared Foliage-gleaner Anabazenops fuscus                          E 

Havaitsimme yhteensä 11 yksilöä neljänä päivänä Intervalesissa jaItatiaiassa ja Penedossa. 
Sharp-tailed Streamcreeper Lochmias nematura  

 Kuulimme yhden Agulhas Negrasin tiellä ja kaksi Serra da Canastrassa. 
Ochre-breasted Foliage-gleaner Philydor lichtensteini  

 22.11. näimme Intervalesissa yhden erinomaisesti. 
Buff-fronted Foliage-gleaner Philydor rufum 

 Yllättävän niukka tänä vuonna: näimme vain kaksi Itatiaiassa jossa myös kuulimme kolmannen. 
 Black-capped Foliage-gleaner Philydor atricapillus  
 Ainoamme Ubatuba, Folha Seca, 2 ja Intervales 1. 

  Sharp-billed Treehunter Heliobletus contaminatus  
 Intervalesissa näimme 22.11. ja 23.11. molempina päivinä yhden linnun. 
 White-eyed Foliage-gleaner Automolus leucophthalmus  
 Näimme ja kuulimme neljänä päivänä yht. 11.  

Black-tailed Leaftosser Sclerurus scansor  
 22.11. etsimme tämän linnun Faustinon tuntemalta reviiriltä Intervalesissa. Seuraavana päivänä kuulimme iltakävelyllä 

vielä varoittelevan linnun.  
Plain Xenops                                                                              Xenops minutus 
12.11. Ubatuba, Folha Seca, 1. 
Streaked Xenops Xenops rutilans 

 Matkan ainoa  nähtiin 15.11. Itatiaiassa. 
 Spot-backed Antshrike Hypoedaleus guttatus  
 Intervalesissa kuulimme yhden laulavan 23.11. 

Giant Antshrike Batara cinerea  
 Intervalesissa kuulimme matkan ainoan laulavan 22.11. 

Tufted Antshrike Mackenziaena severa  
 Kuulimme yhden laulavan Ubatubassa. Intervalesissa lisäksi myös näimme poikkeuksellisen hyvin 

koiraat 22.11. ja 23.11. 
  

 
     Plain Antvireo koiras ruokkimassa maastopoikasta. Itatiaian kansallispuisto 14.11.2012. Kuva: Juha Honkala 
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Large-tailed Antshrike                                                               Mackenziana leachii  

 Näimme laulavan koiraan Agulhas Negrasin tiellä 15.11, ja lisäksi kuulimme kolme.  
White-bearded Antshrike                                                         Biatas nigropectus            VU 
Näimme koiraan Intervalesissa, Carmon tiellä 23.11., lisäksi kuulimme kaksi laulavaa. 
Barred Antshrike Thamnophilus doliatus  

 21.11. aamulla, juuri ennen paikan vaihtoa, päätimme etsiä lajin Bacuryn pensaikoista, sillä muuten se jäisi  
havaitsematta. Sopivassa paikassa soitettu atrappi toi esiin kaksi koirasta. 
Rufous-capped Antshrike Thamnophilus ruficapillus  

 10.11. kuulimme matkan ainoan Britiba Mirimin kosteikolla. 
Variable Antshrike Thamnophilus caerulescens  

 Havaintoja neljänä päivänä Itatiaiassa, Bacuryn metsässä ja Intervalesissa, yht. 7 yksilöä. 
 Spot-breasted Antvireo                                                             Dysithamnus stictothorax   NT 

Kuulimme ja näimme yhteensä 11 lintua Ubatuban lintupaikoilla. 
Plain Antvireo Dysithamnus mentalis  

 Näimme lajin yhteensä viitenä päivänä, 11 yksilöä 
Rufous-backed Antvireo Dysithamnus xanthopterus   E 
Näitä vähälukuisia vuoristolintuja kuulimme neljässä paikassa Agulhas Negrasin tiellä 15.11.  
Star-throated Antwren Myrmotherula gularis          E 
14.11. Itatiaia, Hotel Simonin lähistöllä kuulimme kaksi lintua. 
Unicolored Antwren                                                                 Myrmotherula unicolor 
Näimme koiraslinnun Fazenda Angelimin alueella Ubatubassa ja naaraan Folha Secan metsässä. 

 Streak-capped Antwren Terenura maculata  
 Neljänä päivänä havaitsimme yht. 16 yksilöä Ubatubassa, Itatiaiassa ja Bacuryn metsässä. 

Rufous-winged Antwren Herpsilochmus rufimarginatus  
 Melko yleinen Ubatubassa, Perequessa ja Itatiaiassa, 9 yksilöä yhteensä. 
 Black-hooded Antwren Formicivora erythronotos    E   EN 

Perequessa näimme koiraan sateesta huolimatta 13.11. 
Ferruginous Antbird Drymophila ferruginea         E 
Yht. 20 havaittua, mutta vain pari näimme erinomaisesti. 
Bertoni's Antbird Drymophila rubricollis  

 Edellisen sisarlaji, mutta tätä paljon harvinaisempi. 
Intervalesissa näimme koiraan ja kuulimme toisen laulavan. 

  Rufous-tailed Antbird Drymophila genei                  E    NT 
15.11. näimme oikein hyvin pariskunnan Agulhas Negrasin tiellä, lisäksi kuulimme 4 laulavaa. 

 Ochre-rumped Antbird Drymophila ochropyga         E    NT 
Intervalesissa kuultujen kolmen lisäksi kuulimme yhden laulavan Agulhas Negrasin tiellä. 
Dusky-tailed Antbird Drymophila malura  

 Havaitsimme lajin ainaostaan Intervalesissa, jossa koiras nähtiin ja kuultiin. 
Scaled Antbird Drymophila squamata           E 
Tämä endeemi laji on melko yleinen Ubatubassa: näimme 2k 2n ja kuulimme neljä laulavaa. 
White-shouldered Fire-eye Pyriglena leucoptera  

 Havaintoja seitsemältä matkapäivältä, yht. 14 yksilöä. Ainakin kolme koirasta nähtiin hyvin. 
 White-bibbed Antbird Myrmeciza loricata               E 

Näimme koiraan sekä Tres Picos-polulla Itatiaiassa ja kuulimme toisen laulavan samassa paikassa. 
Squamate Antbird Myrmeciza squamosa           E 
Fazenda Angelimilla Ubatubassa saimme ihailla koirasta lähietäisyydeltä, lisäksi kuulimme Intervalesissa viisi laulavaa. 
Rufous-capped Antthrush Formicarius colma  

 11.11. Ubatuba, Faz.Angelim 1k Ä nähtiin erinomaisesti. Intervalesissa reviiriä puolustava koiras vimmastui 
läsnäolostamme ja lentää suhautteli päitämme hipoen ja vieritsemme useampaan kertaan. Kerta kaikkiaan vahva 
kaveri, jonka jätimme voittajana kotimetsäänsä. 

 Short-tailed Antthrush Chamaeza campanisona  
 Intervalesissa ensin kuulimme yhden 22.11. ja seuraavana päivänä näimme toisen, laulavan linnun.  

Cryptic Antthrush Chamaeza meruloides          E 
Kuulimme yhdeksän eri yksilöä Intervalesissa ja Itatiaiassa, mutta yhtäkään emme saaneet näkyviin. 
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Rufous-tailed Antthrush Chamaeza ruficauda  
 Tämän korkean paikan lajin kuulimme vain Agulhas Negrasin tiellä, jossa 15.11. Ä3. 

Rufous Gnateater Conopophaga lineata  
 Tämän lajin näimme Fazenda Bacuryn metsässä sekä Intervalesissa iltakävelyllämme 23.11. kun koiraslintu 

ilmaantui oudosti pöyhistelemään Slaty Bristlefrontin reviirille. 
 Black-cheeked Gnateater Conopophaga melanops          E 

11.11. Ubatuba, Folha Seca 1k ja 20.11. Bacury, 1k olivat ainoat näkemämme – lisäksi kuulimme pari laulavaa. 
 Variegated Antpitta Grallaria varia  
 Tämän matalalta laulavan antpitan kuulimme kahdeksana päivänä, yht. 10 yksilöä. Intervalesissa onnistuimme näkemään 

 linnun hyvin 23.11. – siis koko yhdeksän hengen porukkamme näki Variegated Antpitan hyvin metsäpolulla. Tätä voidaan 
pitää ihmeenä, sillä laji on Kaakkois-Brasilian metsien vaikeimmin nähtäviä piileskelijöitä! 
Speckle-breasted Antpitta Hylopezus nattereri  

 15.11. Agulhas Negrasin tie Ä2. 
 Spotted Bamboowren                                                               Psilorhamphus guttatus                    NT 

Ubatuban Fazenda Angelimilla saimme katsella lähietäisyydeltä tämän oudon linnun liikuskelua mielipuskassaan. 
Bacuryn metsässä laulaa puputteli lisäksi yksi lintu. 

 Slaty Bristlefront Merulaxis ater                           E    NT 
Slaty Bristlefront on niitä lajeja, joiden splittaamisesta on puhuttu jo vuosikausia. Näimme Intervalesissa pariskunnan  
maastopoikasen kanssa, nämä ovat eteläisen muodon lintuja. Ubatubassa kuulemamme pohjoisen muodon linnut laulavat 
toisin kuin Intervalesin linnut. Tätä kirjoitettaessa ei tästä lajista tai lajiparista ole erotettu edes alalajeja, joten 
on mielenkiintoista nähdä mitä taksoniin perehtyneet tutkijat tulevat julkaisemaan. 
Mouse-colored/Serra do Mar Tapaculo Scytalopus speluncae/notorius  E 
Agulhas Negrasin tie 15.11. Ä8 ja Intervales, Carmo road 22.11. Ä1. Lajin tieteellinen ja englanninkielinen 
nimi on ollut myllerryksessä viime vuosina. Tällä hetkellä näyttää siltä, että vanhaan nimeen  
Mouse-colored Tapaculo S. speluncae on palattu pysyvästi. 

  White-breasted Tapaculo Eleoscytalopus indigoticus        E    NT 
Intervales, Carmo road 22.11. kuulimme kaksi laulavaa, seuraavana päivänä näimme emon ja maastopoikasen. 

 Brazilian Tapaculo Scytalopus novacapitalis           E    NT 
Serra da Canastran ylängöllä 18.11. näimme yllättäen laulavan koiraan erinomaisesti!  

 
  Brazilian Tapaculo matkalennossa… Serra da Canastra 18.11.2012. Kuva: Juha Honkala 
 
Bare-throated Bellbird Procnias nudicollis   VU 

 Kuulimme yhteensä 22 laulavaa Ubatubassa ja Intervalesissa jossa, myös näimme puun latvassa laulavan koiraan.  
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Black-and-gold Cotinga Tijuca atra                E    NT 
15.11. Agulhas Negrasin kuulimme kuusi laulavaa ja näimme yhden koiraan. 
Red-ruffed Fruitcrow Pyroderus scutatus  

 11.11., ensimmäisenä aamunamme Brasiliassa ja Fazenda Angelimilla, näimme Fruitcrown, kiitos Tuijan tarkkojen silmien! 
Se oli mainio aloitus matkallemme. 15.11. kuulimme Agulhas Negrasin tiellä laulavan Fruitcrown – outoa  
matalaa ääntä – lisäksi Intervalesissakin eteemme osui yhteensä kolme. 
Helmeted Manakin Antilophia galeata  

 17.11. Serra da Canastra, 1k nähtiin erinomaisesti (ja kaksi kuultiin). Lisäksi 20.11. Fazenda Bacuryn metsässä 
näimme Helmeted Manakin x Blue Manakin risteymän, koiraslinnun. Tällä mustalla manakinilla oli punainen 
lyhyt töyhtö ja keltainen yläselkä. Risteymän ääni saatiin äänitettyä. 

 Pin-tailed Manakin Ilicura militaris            E 
22.11. Intervalesissa nähtiin 1 n ja kuultiin ääntä. 
Cinnamon-vented Piha Lipaugus lanioides        E    NT 
22. ja 23.11. kuulimme Intervalesissa kaksi laulavaa, joista toinen myös näyttäytyi. 

 Sharpbill Oxyruncus cristatus  
 22.11. Intervalesissa kuultu jäi ainoaksi havainnoksemme. 
 Hooded Berryeater Carpornis cucullata       E    NT 

Intervalesissa Hooded Berryeater on yleinen: kuulimme kolmena päivänä yht. 18 laulavaa, näistä  
yhtä näkemäämme saimme ihailla perusteellisesti. 

  White-bearded Manakin Manacus manacus  
 Havaintoja viitenä matkapäivänä. Ubatubassa Fazenda Angelimin pusikoissa laji on melko yleinen. 

Blue Manakin Chiroxiphia caudata  
 Yleisin alueen manakineista: havaintoja seitsemänä matkapäivänä 24 yksilöstä. 

Serra Tyrant-Manakin Neopelma chrysolophum  E 
Havaintoja kuudesta yksilöstä Intervalesissa, mutta parhaimmin tämä vaatimattoman näköinen lintu nähtiin 
Agulhas Negrasin tiellä. 
Black-capped Piprites Piprites pileata                      VU 

 15.11. Agulhas Negrasin tie 1/ Ä samassa puussa Greenish Tyrannuletin kanssa… hyvä suoritus! 

 
   Black-capped Piprites, koiras. Agulhas Negrasin tie, 15.11.2012. Kuva: Juha Honkala 
 
Wing-barred Piprites Piprites chloris  

 22. ja 23.11. Intervales, Carmon tie, 1Ä. 
 Yellowish Pipit Anthus lutescens  
 19.11. Fazenda Bacuryn järvenrantakosteikolla näimme 5 ja 21.11. vielä 2. 
 Ochre-breasted Pipit Anthus nattereri                     VU 

 Serra da Canastran heinäylängöllä 18.11. näimme 3 ja lisäksi vielä kuulimme Ä1, kaikki matalaruohoisella  
alueella. 
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Black-crowned Tityra Tityra inquisitor  
 22.11. Intervalesissa, Carmon tiellä näimme pariskunnan pesäkololla. Tämä oli ainoa havaintomme lajista. 
 Black-tailed Tityra Tityra cayana  
 Intervalesissa näimme kaksi paria. 

  Greenish Schiffornis Schiffornis virescens  
 14.11. näimme Itatiaissa metsäpolulla kaksi, Bacuryn metsässä kuulimme laulavan ja Intervalesissa yhteensä 

neljä laulavaa. 
 Buff-throated Purpletuft Iodopleura pipra             E    NT 

11.11. Ubatubassa kävelimme aamutuimaan kohti Fazenda Angelimin keskusaukiota, kun Purpletuft-pariskunta löytyi  
etuoikealta puun latvasta ilman sen suurempaa dramatiikkaa.  
Crested Becard Pachyramphus validus  

 11.11. Fazenda Angelim, 1k, 21.11 Intervales 1k1n. 
 Green-backed Becard Pachyramphus viridis  
 22.11. ja 23.11. näimme saman koiraan Intervalesissa Sede de Pesquisan pihassa.  

Chestnut-crowned Becard Pachyramphus castaneus  
 Ubatuba, Fazenda Angelim 1, Itatiaia, Hotel Donati yht. 2 ja Intervales 1 olivat kaikki 

havaintomme. 
  White-winged Becard Pachyramphus polychopterus  

 Ubatuba, Fazenda Angelim 1k, Itatiaia, Tres Picos-polku Ä1 ja Serra da Canastra (Casca da Antan putouksen metsä) 
1Ä olivat havaintomme lajista. 
Black-capped Becard Pachyramphus marginatus  

 14.11. Itatiaia, Tres Picos-polku Ä1. 
Planalto Tyrannulet Phyllomyias fasciatus  

 Melko yleinen tyrannulet: havaintoja seitsemänä päivänä eri puolilla, yht 19 yksilöä. 
Greenish Tyrannulet Phyllomyias virescens  

 Tämän vuoristometsien vähälukuisen tyrannuletin näimme Agulhas Negrasin tiellä noin 2 000 m korkeudella, 
yhteensä kaksi lintua. 

 
     Greenish Tyrannulet, Agulhas Negrasin tie. Kuva: Juha Honkala 
 
Grey-capped Tyrannulet Phyllomyias griseocapilla    E    NT 
Agulhas Negrasin tiellä kuultu lintu jäi ainoaksi havainnoksemme. 
Greenish Elaenia Myiopagis viridicata  

 Latvuston laji. Fazenda Bacuryn metsässä näimme yhden ja kuulimme kaksi. 
Yellow-bellied Elaenia Elaenia flavogaster  

 Alueen yleisin elaenia, havaintoja kertyi kuudelta päivältä. Serra da Canastrassa katselimme pesäpoikasta 
huoltavia emoja lähietäisyydeltä. 
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Lesser Elaenia Elaenia chiriquensis  
 Serra da Canastran ylängöllä (puiston portilla) näimme yhden ja kuulimme samanaikaisesti toisen. 

Olivaceous Elaenia Elaenia mesoleuca  
 15.11. kuulimme Agulhas Negrasin tiellä kaksi laulavaa. Intervalesissa määritimme pitkään ja hartaasti 

tiheässä pensaikossa liikkuvaa lintua 21.11., eli seuraavana päivänä, näimme helposti ja hyvin yhden 
Carmon tiellä. 
Suiriri Flycatcher                                                            Suiriri suiriri 

 Serra da Canastra, Vargem Bonitan liepeillä bongasimme lajin Zé Marian tuntemalta reviiriltä. 
Yellow Tyrannulet                                                                     Capsiempis flaveola  

 20.11. Fazenda Bacuryn metsä 2 ja Ä1. 
Southern Beardless-Tyrannulet Camptostoma obsoletum  

 Laji havaittiin seitsemänä päivänä, yht. 15 yksilöä. 
Sooty Tyrannulet Serpophaga nigricans  

 Näimme Serra da Canastrassa, yhteensä 2 lintua 17.-18.11. 
White-crested Tyrannulet Serpophaga subcristata  

 Itatiaiassa, Hotel Donatin pihassa näimme yhden ja Agulhas Negrasin tiellä toisen. 
São Paulo Tyrannulet Phylloscartes paulista                NT 

 23.11. Intervalesissa näimme yhden linnun erinomaisesti, kiitos Faustinon erinomaisen paikallistuntemuksen. 
 Bay-ringed Tyrannulet Phylloscartes sylviolus               NT 

 Näimme yhteensä 6 Intervalesissa, Carmon tiellä. 
Oustalet's Tyrannulet Phylloscartes oustaleti        E    NT 
Tämänkin tyrannuletin näimme ainoastaan Intervalesissa, Carmon tiellä yht. neljä 23.11. 
Serra do Mar Tyrannulet Phylloscartes difficilis         E    NT 
Odotetusti havaintoja vain Agulhas Negrasin tieltä, jossa näimme erinomaisesti kaksi lintua ja kuulimme ainakin  
kolme. 

  Mottle-cheeked Tyrannulet Phylloscartes ventralis  
 Yksi nähtiin Agulhas Negrasin tiellä ja se olikin ainoa havaintomme tästä lajista. 

Grey-hooded Flycatcher Mionectes rufiventris  
 12.11. Ubatuba, Folha Seca Ä1 ja 23.11. Intervales 1Ä, jälkimmäinen kuultiin ja houkuteltiin onnistuneesti 

atrapilla esiin, hieno ”flaikkari”! 
Sepia-capped Flycatcher Leptopogon amaurocephalus  

 Havaitsimme viitenä päivänä yhteensä 9 yksilöä erilaisissa metsissä. 
Bran-colored Flycatcher Myiophobus fasciatus  

 Biritiba Mirimin kosteikon ympäristössä näimme kolme lintua, Ubatubassa yhden ja Bacuryn 
rantakosteikolla myös yhden.  
Sharp-tailed Tyrant Culicivora caudacuta                 VU 

 Tämä on Serra da Canastran toivelajeja: 18.11. näimme ruohoylängöllä 3 lintua. 
 Drab-breasted Bamboo-Tyrant Hemitriccus diops  
 Itatiaiassa Tres Picos-polulla näimme kaksi ja Intervalesissa kuulimme Carmon tiellä yhden. 
 Brown-breasted Bamboo-Tyrant Hemitriccus obsoletus  
 Intervalesissa kuulimme 23.11. aamulla kuulimme lajin ääntä bambukosta, eikä lintu voinut vastustaa atrapin  

houkutusta, vaan lennähti koko komeudessaan (!) hetkeksi silmiemme eteen.  
Eye-ringed Tody-Tyrant Hemitriccus orbitatus          E    NT 
12.11. Ubatuba, Folha Seca, Ä1. 20.11. Fazenda Bacury 1 ja Ä1.  
Fork-tailed Tody-Tyrant Hemitriccus furcatus           E    VU 
11.11. kuulimme Ubatubassa, Fazenda Angelimin metsässä yhden ääntelevän Fork-tailedin, mutta  
atrapin soitto ei auttanut, lintu ei halunnut tulla esiin tiheiköstä.  
Eared Pygmy-Tyrant Myiornis auricularis  

 Näimme Fazenda Bacuryn metsässä kolme ja Intervalesissa kuulimme kahden linnun ääntä. On se pieni!  
Ochre-faced Tody-Flycatcher Poecilotriccus plumbeiceps  

 Agulhas Negrasin tiellä näimme yhden ja viimeisenä matkapäivänämme Intervalesissa 25.11. kuulimme toisen. 
 Royal Flycatcher Onychorhynchus coronatus  
 Itatiaiassa kävimme lähes saman tien tarkastamassa edellisvuotisen pesäpaikan.  

Hiippailimme niin varovasti kuin 9 hengen ryhmä vain voi, ja voilá, saimme katsella mukavan läheltä kahta 
kuninkaallista sieppoa! Intervalesissa oppaamme Faustino halusi viedä ryhmämme Royalin reviirille 
ja niinpä näimme kaksi Royalia lisää sekä pesän. Intervalesissa lisäksi kuulimme yhden linnun, joten matkan 
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yhteissummaksi tuli ennenkuulumaton viisi Roayl Flycatcheria. Hyvät ihmiset: tämän pitäisi olla harvinainen lintu! 
Havaitsemamme linnut kuuluvat alalajiin swainsoni, joka on usein erotettu omaksi endeemiksi 
lajikseen Atlantic Royal Flycatcher Onychorhynchus swainsoni. 

 Euler's Flycatcher Lathrotriccus euleri  
 Tämän metsien yleissiepon havaitsimme vain kahtena päivänä: Itatiaiassa näimme Tres Picos-polulla 

ensimmäisen ja Fazenda Bacuryn metsässä vastaan tuli pari lisää. 
 Yellow-lored Tody-Flycatcher Todirostrum poliocephalum       E 

Tämän endeemin näimme Itatiaiassa ja Bacuryn alueella. 
 Common Tody-Flycatcher Todirostrum cinereum  
 Ainoaksi havainnoksemme jäi maahan tullessamme lentokentän pysäköintipaikan metsässä äännellyt lintu. 

Whiskered Flycatcher Myiobius barbatus  
 Ubatubassa, Folha Secan metsässä näimme kaksi lintua yhtä aikaa. 

Cliff Flycatcher Hirundinea ferruginea  
 Havaitsimme neljänä päivänä yhteensä viisi lintua. Alueen linnut kuuluvat alalajiin bellicosa, jonka  

erottamisesta omaksi lajikseen pohjoisen Etelä-Amerikan nimialalajista on jo pitkään liikkunut huhupuheita. 

 
    Cliff Flycatcher. Kuva: Eero Hietanen 
 
Fuscous Flycatcher Cnemotriccus fuscatus  

 Fazenda Bacuryn metsässä näimme 20.11. kaksi yksilöä. 
 Yellow-olive Flycatcher Tolmomyias sulphurescens  
 Havaintoja kuutenä matkapäivänä tästä kuuluvasta, mutta usein hankalasti nähtävästä sieposta. Yht. 11 yksilöä. 

White-throated Spadebill Platyrinchus mystaceus  
 Viimeisenä matka-aamuna 24.11. osa porukasta nousi Pousada Pica-Paun pihasta ylös rinteeseen. Etenimme 

Mirante-polkua bambukkoon asti, missä matkamme viimeinen uusi laji White-throated Spadebill lauloi innokkaasti. 
Velvety Black-Tyrant Knipolegus nigerrimus              E 
Melko yleinen Agulhas Negrasin tiellä, lisäksi näimme lajin Hotel Donatin pihassa Itatiaiassa. 

 Blue-billed Black-Tyrant Knipolegus cyanirostris  
 15.11. näimme 6 Agulhas Negrasin tiellä. 

Crested Black-Tyrant Knipolegus lophotes  
 Serra da Canastran seudulla näimme kolmena päivän yhteensä seitsemän. 

Grey Monjita Xolmis cinereus 
 13.11. Resenden kosteikko 1, 18.-19.11. SdC, yhteensä 14 yksilöä. 
 White-rumped Monjita Xolmis velata  
 Edellistä runsaampi. Kuutena päivänä havaitsimme yht. 37 yksilöä. 
 Streamer-tailed Tyrant Gubernetes yetapa  
 Näimme tämän jättityrantin kolmesti: Ubatubassa, Ubatumirimin kosteikolla, Resenden kosteikolla sekä 

Bacuryn kosteikolla. 
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Cattle Tyrant Machetornis rixosa 
 Havaintoja kuutena matkapäivänä. 
 Shear-tailed Grey Tyrant Muscipipra vetula  
 Näimme lajin Intervalesissa kolmena päivänä, yhteissumma kolme lintua. 

Masked Water-Tyrant Fluvicola nengeta  
 Havaintoja kertui neljänä matkapäivänä tästä kulttuuriympäristöjen linnusta. 

White-headed Marsh-Tyrant Arundinicola leucocephala  
 13.11. näimme Resenden kosteikolla 2 k 1n ja 19.11. Bacuryn kosteikolla 1 k. 

Cock-tailed Tyrant                                                                    Alectrurus tricolor                        VU 
Serra da Canastran ylängön toivelajeja. Näimme vähintään 30 lintua yhteensä, runsas esiintyminen. 
 

 
  Shear-tailed Grey Tyrant, Intervales. Kuva: Eero Hietanen 
 
Long-tailed Tyrant                                                                     Colonia colonus  

 

 Teimme havaintoja neljänä matkapäivänä tästä persoonallisesta ja näkyvästä tyrantista. 
Boat-billed Flycatcher Megarynchus pitangua  

 Tämä äänekäs lintu havaittiin neljänä päivänä. 
 Piratic Flycatcher Legatus leucophaius  
 Yleinen sieppo, aktiivisesti laulaen tähän vuodenaikaan. Havaintoja viideltä päivältä, runsas Ubatubassa. 

Social Flycatcher Myiozetetes similis  
 Yleinen, näkyvä ja kuuluva sieppo. Näimme sen kymmenenä päivänä. 
 Great Kiskadee Pitangus sulphuratus  
 Alueen peruslintuja. Havaittiin lähes jokaisena matkapäivänä. 
 Three-striped Flycatcher Conopias trivirgatus  
 22. ja 23.11. Intervalesissa Carmon tiellä kuulimme todennäköisesti samat pari lintua, joita ei saatu näkyviin. 
 Streaked Flycatcher Myiodynastes maculatus  
 Metsänreunan ja kulttuuriympäristöjen peruslintuja. Havaitsimme sen seitsemänä matkapäivänä. 

Fork-tailed Flycatcher Tyrannus savana  
 Näkyvä, yleinen ja helposti tunnettava. Havaintoja seitsemänä matkapäivänä. 

Variegated Flycatcher Empidonomus varius  
 Vain kaksi yksilöä määritettiin lajilleen: näistä toinen Biritiba Mirimissä ja toinen Intervalesissa. 

White-throated Kingbird Tyrannus albogularis  
 Vain yhden linnun määritimme Serra da Canastrassa, putouksen yläpuolella. 
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Tropical Kingbird Tyrannus melancholicus  
 Tämän komean siepon havaitsimme kolmenatoista matkapäivänä, muistiin kirjattiin yhteensä 124 yksilöä. 

Sirystes Sirystes sibilator  
 Vain yksi havainto lajista: 22.11. Intervales, kaksi lintua. Tästä lajista on erotettu Ecuadorissa, Panamassa ja 

Länsi-Kolumbiassa tavattava Western Sirystes. 
Swainson's Flycatcher Myiarchus swainsoni  

 Melko yleinen, mutta huomaamaton laji. Näimme sen neljänä päivänä. 
Brown-crested Flycatcher Myiarchus tyrannulus  

 Havaitsimme lajin viitenä matkapäivänä, yhteensä seitsemän yksilöä. 
Short-crested Flycatcher Myiarchus ferox  

 Neljänä päivänä havaitsimme yhteensä kymmenen yksilöä. 
 Grey-hooded Attila Attila rufus                                E 

Kuuluva metsälintu: näimme ja kuulimme sen seitsemänä päivänä, yht. 9 yksilöä. 
Rufous-tailed Attila Attila phoenicurus  

 Intervalesissa tämä laji on melko yleinen: yht. 11 nähtyä ja/tai kuultua.  
Tropical Parula Parula pitiayumi  

 Yleinen lintu, mutta kuulimme vain pari laulavaa Intervalesissa, joista toinen myös nähtiin. 
Golden-crowned Warbler Basileuterus culicivorus  

 Metsien yleislintu, havaitsimme sen kuutena päivänä. 
 White-bellied Warbler Basileuterus hypoleucus  
 Edellisen lajin lähisukulainen, mm. laulu hyvin samanlainen.  Näiden kahden lajin ”lumppaamisesta” on ollut puhetta,  

vaikka pukutuntomerkit ja elinympäristöt ovatkin toisistaan poikkeavat. 20.11. näimme ja kuulimme Fazenda Bacuryn 
metsässä kahdeksan yksilöä.  
White-rimmed Warbler Basileuterus leucoblepharus  

 Yleinen Intervalesissa ja Agulhas Negrasin tiellä, lisäksi kuulimme yhden Serra da Canastrassa, putouksen 
metsässä. 

 Flavescent Warbler Basileuterus flaveolus  
 Melko yleinen Fazenda Bacuryn metsässä. 
 Neotropical River Warbler Phaeothlypis rivularis  
 Näimme ja kuulimme tämän voimakasäänisen laulajan Ubatubassa, Folha Secan metsässä 11.11. illan hämärtyessä. Lisäksi 

kaksi laulavaa Intervalesissa.  
Masked Yellowthroat Geothlypis aequinoctialis  

 Melko yleinen pensaikkoisissa paikoissa. Näimme lajin viitenä päivänä. Alueen linnut kuuluvat alalajiin velata.  
Masked Yellowthroatin alalajit chiriquensis (Costa Rica ja Panama) sekä auriculata ja peruviana  
(Länsi-Ecuador ja Länsi-Peru) ovat joidenkin tutkijoiden mukaan omia lajejaan. 
Rufous-browed Peppershrike Cyclarhis gujanensis  

 Yleinen monin paikoin. Havaintoja kahdeksalta matkapäivältä, yht. 31 lintua. 
 Red-eyed Vireo Vireo olivaceus  
 Yleinen monin paikoin. Havaintoja kahdeksalta matkapäivältä, yht. 51 lintua. 
 Rufous-crowned Greenlet Hylophilus poicilotis  
 Havaitsimme lajin Itatiaian kansallispuistossa ja Agulhas Negrasin tiellä sekä Intervalesissa Carmon 

tiellä. 
  Lemon-chested Greenlet Hylophilus thoracicus  

 11.11. Ubatuba, Fazenda Angelim Ä1 ja 11.11. Pereque, aamun sateesta huolimatta, Ä1. 
White-rumped Swallow Tachycineta leucorrhoa  

 Yleinen, havaintoja kahdeksalta matkapäivältä. 
 Blue-and-white Swallow Notiochelidon cyanoleuca  
 Yleinen, havaittu lähes jokaisena matkapäivänä. 

  Barn Swallow Hirundo rustica  
 12.11. näimme Ubatuban Ubatumirimissa kymmenkunta haarapääskyä. 

Grey-breasted Martin Progne chalybea  
 Kohdallemme osui vain seitsemän yksilöä neljänä päivänä Serra da Canastrassa ja Intervalesissa. 

Purple Martin                                                                            Progne subis 
Serra da Canastran alueella, São Roque de Minasin kaupunkiin on asettunut pariskunta, mahdollisesti pesimään. 
Kävimme katsomassa lintuja Zé Marian tuntemassa paikassa, keskellä kaupunkia. Purple Martin on 
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pohjoisamerikkalainen pesimälaji, joka talvehtii Etelä-Amerikassa. Myös Anhembin kaupungissa ryhmämme 
näki pariskunnan matkanjohtajan asioidessa pankissa. 
Brown-chested Martin Progne tapera  

 Ainoat määritetyt ensimmäisenä matkapäivänä: Salesopolisin liepeillä näimme yht. kolme lintua. 
Tawny-headed Swallow Alopochelidon fucata 

 18.11. Serra da Canastran ruohoylängöllä näimme parikymmentä lintua. 
 Southern Rough-winged Swallow Stelgidopteryx ruficollis  
 Yleinen: yhtenätoista päivänä noteerattiin yht. 51 yksilöä. 
 Long-billed Wren Thryothorus longirostris           E 

Ubatuban Ubatumirimissä päätimme 12.11. päivämme tähän hienoon endeemiin. Lintu tuli hienosti näytille 
ennen sateen yltymistä. 

 Black-capped Donacobius Donacobius atricapilla  
 12.11. Ubatuba, Ubatumirim 1Ä. Tehdessämme jo lähtöä niityltä illan hämärtyessä löytyi niityltä yksi lintu, joka 

kiinnostui atrapistamme. Tämä jäi matkamme ainoaksi havainnoksi tästä lajista. 
 Sedge Wren Cistothorus platensis  
 18.11. Serra da Canastran ylängöltä löytyi yksi laulava lintu melko kaukaa. Kaukoputki oli tarpeen. 

Long-billed Gnatwren Ramphocaenus melanurus  
 Kuulohavainto Fazenda Angelimilta, lisäksi näimme yhden Intervalesissa. 

Southern House Wren Troglodytes musculus  
 Yleinen, nähtiin kaikkina matkapäivänä. 

  Pale-breasted Thrush Turdus leucomelas  
 Melko yleinen, nähty ja/tai kuultu kahdeksana päivänä, yhteensä 25 yksilöä. 
 Yellow-legged Thrush Turdus flavipes  
 Melko huomaamaton laji, jollei laula. Näimme Fazenda Angelimilla 2 k 1 n ja seuraavat vasta Intervalesissa, jossa 

näimme yhden parin ja yksinäisen koiraan sekä kuulimme kaksi laulavaa. 
  Rufous-bellied Thrush Turdus rufiventris  
 Yleinen, havaittu 13 matkapäivänä. 

  Creamy-bellied Thrush Turdus amaurochalinus  
 Havaittu neljänä päivänä Ubatubassa ja Intervalesissa, yhteensä kahdeksan lintua.. 

White-necked Thrush Turdus albicollis  
 11.11.-12.11. Ubatuba, Fazenda Angelim Ä2 ja Folha Seca 2 (hyvin kaikkien näkemät) ja 22.11. Intervales Ä3, olivat 

havaintomme tästä piileskelevästä rastaasta. 
  Chalk-browed Mockingbird Mimus saturninus  

 Havaitsimme tämän näkyvän lajin viitenä matkapäivänä, yht. 73 yksilöä. 
 Crested Oropendola Psarocolius decumanus  
 Havaintoja viitenä päivänä, yht. 76 yksilöä. 
 Red-rumped Cacique Cacicus haemorrhous  
 Havaintoja seitsemältä matkapäivältä, yht. 75 yksilöä. 

Golden-winged Cacique Cacicus chrysopterus  
 Agulhas Negrasin tiellä havaitsimme viisi ja Intervalesissa neljä yksilöä. 

Unicolored Blackbird Agelasticus cyanopus  
 12.11. Ubatuban Ubatumirimissa näimme 4k 1n ja Fazenda Bacuryn kosteikolla 1 k 2 n. 
 Chopi Blackbird Gnorimopsar chopi  
 Tämä laji on sisämaassa yleensä melko helppo nähdä, mutta nyt osui eteemme Serra da Canastran  

seudulla vain kolme yksilöä. 
Shiny Cowbird Molothrus bonariensis 

 Yleinen ja näkyvä: näimme lajin 12 matkapäivänä. 
 Giant Cowbird Molothrus oryzivorus  
 Ajellessamme synkkänä sadeaamuna 13.11. Perequen pikkutiellä, piristi lehmän selkään laskeutunut Giant  

Cowbird hetkeksi elämäämme. Se olikin ainoa havaintomme 
lajista. 

  White-browed Blackbird Sturnella superciliaris  
 16.11. Serra da Canastran liepeillä näimme kaksi komeaa koirasta ja 19.11. Bacuryn kostealla niityllä kolme. 

Chestnut-capped Blackbird Chrysomus ruficapillus  
 Erilaisilla kosteikoilla näimme lajin kolmena päivänä, yht. 51 lintua. 
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Epaulet Oriole Icterus cayanensis  
 16.11. ja 17.11. São Roque de Minas, 2 lintua kävi hotellimme hedelmäruokinnalla epäsäännöllisesti, lisäksi 

yksi lintu nähtiin 19.11. Fazenda Bacuryn mailla. 
Yellow-rumped Marshbird Pseudoleistes guirahuro  

 Näimme lajin kuutena päivänä, yhteensä 37 yksilöä.  
Cinnamon Tanager Schistochlamys ruficapillus  

 10.11. Biritiba Mirimin ympäristö: näimme yhteensä 7 lintua. 18.11. Serra da Canastra, ylänkö, 1. 
 White-banded Tanager                                                             Neothraupis fasciata                      NT 

18.11. Serra da Canastra, ylänkö, yhteensä kaksi lintua eri puolilla. 
Black-goggled Tanager Trichothraupis melanops  

 Näimme tämän metsän sisäosien tanagerin neljänä päivänä. 
White-rumped Tanager Cypsnagra hirundinacea  

 18.11. Serra da Canastra, ylänkö. Atrapin soitto liikkuvasta autosta sopivan näköisessä biotoopissa tepsi, vaikka  
osa matkalaisistamme pyöritteli epäuskoisena päitään… 
Löysimme lopulta yhden linnun. 

  Magpie Tanager Cissopis leverianus 
 Havaitsimme Itatiaiassa 14.11. peräti yhdeksän harakkatangaraa ja Intervalesissa 22.11. kaksi. 
 Orange-headed Tanager Thlypopsis sordida  
 Fazenda Bacuryn näköalakukkulalla näimme koiraan, matkamme ainoan. 
 Rufous-headed Tanager Hemithraupis ruficapilla            E 

Itatiaiassa Hotel do Ypen ruokinnan tuntumassa piipahti naaras lyhyesti. Serra da Canastrassa, rehevässä putouksen 
alusmetsässä näimme koiraan, samoin Intervalesissa, Carmon tiellä 22.11. 
Chestnut-headed Tanager                                             Pyrrhocoma ruficeps 
Serra da Canastrassa, samasta Casca da Antan putouksen metsästä löytyi tämäkin harvinainen, hieno tanageri.  
Aluksi kuulimme sen laulavan ja atrapilla houkutellen se saatiin kaikkien nähtäväksi. 
Hooded Tanager                                                             Nemosia pileata 
Fazenda Bacuryn näköalapaikalla näimme 1 k 1n. 
Olive-green Tanager Orthogonys chloricterus             E 
Havaintoja vain kahtena päivänä, Fazenda Angelim, 2 ja Itatiaia, Hotel do Ype, 6.  
Palm Tanager Thraupis palmarum  

 Tämän linnun näimme vain kolmena päivänä, yht. 23. 
  Silver-beaked Tanager Ramphocelus carbo  

 Ubatuban seudulla näkemämme koiraan lisäksi näimme yht. 12 Fazenda Bacuryn ympäristössä. 
 Brazilian Tanager                                                           Ramphocelus bresilius 

Havaintoja viitenä päivänä Ubatuban, Perequen ja Itatiaian alueilla. 
 Azure-shouldered Tanager Thraupis cyanoptera                   E    NT 

Tämän kaunin tanagerin näimme vain ruokinnoilla Ubatubassa.ja Intervalesissa.  

 
    Golden-chevroned Tanager, Itatiaia, 14.11.2012. Kuva: Juha Honkala  
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Golden-chevroned Tanager      Thraupis ornata                E        
Havaittu seitsemänä matkapäivänä. Hieno endeemi. 
Sayaca Tanager Thraupis sayaca 

 Havaintoja kolmenatoista matkapäivänä. Peruslintu. 
  Flame-crested Tanager Tachyphonus cristatus  

 Ubatuban alueella näimme kaksi koirasta. 
 Ruby-crowned Tanager Tachyphonus coronatus  
 Yleinen, havaitsimme lajin 8 matkapäivänä, yhteensä 23 yksilöä. 
 White-lined Tanager Tachyphonus rufus  
 Serra da Canastran ympäristössä näimme lajin kahtena päivänä, yht. 3k 2n. 

Chestnut-backed Tanager                                            Tangara preciosa    
Intervalesisssa, Sede de Pesquisan ympäristössä näimme kaksi hienoa Chestnut-backedia ja kun 
lounastauolla tarkkailimme majapaikkamme pihaan virittämäämme hedelmäruokintaa, näimme 
vielä yhden koiraan. Intervales on lajin levinneisyysalueen pohjoisreunalla, ja tämä laji on pikkuharvinaisuus 
alueella. 

 Burnished-buff Tanager Tangara cayana  
 Melko yleinen tanageri, joka nähtiin seisemänä päivänä kierroksellamme. 
 Brassy-breasted Tanager Tangara desmaresti                    E 

Tämä kaunis, endeemi tanageri oli yleinen Agulhas Negrasin tiellä, jossa näimme n. 30 yksilöä. 
Red-necked Tanager Tangara cyanocephala 

 Tämän kaunin tanagerin näimme Ubatubassa kahtena päivänä, yhteensä 20 yksilöä. 
 Swallow-Tanager Tersina viridis  
 Tämän erikoisen, maakäytävään pesänsä tekevän tanagerin näimme neljänä päivänä Itatiaiassa ja Serra da 

Canastran alueella. 
 Green-headed Tanager Tangara seledon  
 Melko yleinen tanageri, näimme sen seitsemänä päivänä, yht. 117 yksilöä. 
 Diademed Tanager Stephanophorus diadematus  
 Ainoat havainnot Intervalesista, yht. 8 ja Agulhas Negrasin tieltä, yht. 10. 
 Fawn-breasted Tanager Pipraeidea melanonota  
 Näimme yhteensä kuusi lintua Itatiaian kansallispuistossa ja Agulhas Negrasin tiellä. 

Bananaquit Coereba flaveola  
 Banaanikuikka on pirteä pieni lintu, ja yleinen. Näimme sen kahdeksana päivänä, yht. 49 tuli kirjattua muistiin. 
 Red-crowned Ant-Tanager Habia rubica  
 12.11. näimme Ubatubassa, Folha Secan metsässä 1k 1n, lisäksi näiimme 20.11. Bacuryn metsässä viisi lintua. 

Ultramarine Grosbeak Cyanocompsa brissonii  
 Fazenda Bacuryn metsässä näimme hienon sinisen koiraan 20.11. aika kovan urakan jälkeen, sillä lajia etsittiin  

monesta paikasta. Ja seuraavana päivänä saapuessamme Bacuryn rantaniityn pusikon tuntumaan, kuului Ultramarine  
Grosbeakin laulu heti autosta alas astuessamme… Näinhän se usein menee. Yhteensä siis 2 k. 
Black-throated Grosbeak Saltator fuliginosus  

 Metsien huomaamaton taustaääni. Kuulimme sen neljänä päivänä, yhteensä Ä 13, mutta yhtäkään emme saaneet  
näkyviin. 
Green-winged Saltator Saltator similis  

 Edellistä yleisempi, seitsemänä päivänä havaitsimme tällä kertaa vaatimattomasti 14, joista 3 myös nähtiin. 
 Thick-billed Saltator Saltator maxillosus  
 15.11. näimme Agulhas Negrasin tiellä poikkeuksellisen runsaat kymmenen yksilöä. 
 Black-throated Saltator Saltator atricollis  
 17.11. Serra da Canastran ylängöltä palatessamme näimme matkan ainoan linnun kansallispuiston ulkopuolella. 

House Sparrow Passer domesticus 
 Euroopan lahja Brasilialle. Havaitsimme varpusen kymmenenä matkapäivänä, yht. 222. 

Black-legged Dacnis Dacnis nigripes                          E    NT 
Kohtaamisemme tämän lajin kanssa oli kummallinen ja aavistuksen verran jopa hermoja koetteleva! Faustino, 
paikallisoppaamme Intervalesissa, kertoi tietävänsä lajin pesäpaikan. 22.11. aamuretken päätteeksi Faustino 
marssitti meidät pesäpuun eteen puiston keskusalueella. Olimme hiukan hölmistyneitä pienen linnun livahtaessa 
saman tien pesältä näkymättömiin. Peruutimme 15 m kauemmas ja kiikaroimme sitkeästi puun rungon kyljessä 
olevaa vaatimatonta sammaltupsua, joka oli linnun pussimainen pesä. Hetkeä myöhemmin naaras livahti 
huomaamattomasti pesään, ilmeisesti hautomaan, ja vain pää kuulsi pesän harsomaisen rakenteen läpi.    
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Blue Dacnis Dacnis cayana  
 Melko yleinen lintu: näimme sen kymmenenä päivänä. 
 Green Honeycreeper Chlorophanes spiza 
 Näimme tämän korean linnun Ubatubassa, Folha Secan tilan hedelmäruokinnalla, jossa oli ainakin kolme yksilöä. 

Purple-throated Euphonia Euphonia chlorotica  
 16.11. näimme koiraan hotellimme pihassa Serra da Canastran tuntumassa, lisäksi kuulimme pari ääntelevää 

lintua Fazenda Bacuryn alueella. 
 Violaceous Euphonia Euphonia violacea  
 Yleinen Ubatubassa, lisäksi näimme koiraan kahtena päivänä Fazenda Bacuryn pihassa. 
 

 
   Violaceous Euphonia, koiras. Ubatuba, Folha Seca, 11.11.2012. Kuva: Juha Honkala 
 
Chestnut-bellied Euphonia Euphonia pectoralis  

 Yleisin euphoniamme: havaintoja neljänä päivänä, yhteensä kolmetoista yksilöä. 
 Chestnut-vented Conebill Conirostrum speciosum  
 Näimme pariskunnan Fazenda Bacuryn metsässä 20.11. 

Saffron Finch Sicalis flaveola  
 Yleinen, näimme Saffron Finchin 10 päivänä. 
 Stripe-tailed Yellow-Finch Sicalis citrina  
 18.11. Serra da Canastran ylängöllä näimme noin 30 lintua. 
 Grassland Yellow-Finch                                                 Sicalis luteola 
 Näimme neljä lintua Fazenda Bacuryn niityllä 19.11. 
 Curl-crested Jay Cyanocorax cristatellus  
 13.11. kaksi lintua Resenden kosteikolla, yhteensä kuusi 

Serra da Canastrassa ja yhdeksän Fazenda Bacuryn alueella 
olivat havaintomme tästä persoonallisesta lajista. 

  Plush-crested Jay Cyanocorax chrysops  
 Fazenda Bacuryn alueelta kirjasimme muistiin yhteensä 10 lintua. 
 Lined Seedeater Sporophila lineola  
 Tämän lajin näimme ensimmäisten lajien joukossa Biritiba Mirimin kosteikolla 10.11. ja seuraavan kerran Lined tuli  

vastaan kun teimme jo lähtöä maaasta: ajoimme Intervalesista kohti lentokenttää, kun Ribeirão Granden kylän kohdalla 
Lined Seedeater koiras lensi automme editse.  
Plumbeous Seedeater Sporophila plumbea  

 18.11. Serra da Canastran ylängöllä näimme yhteensä neljä koirasta. 
 Tawny-bellied Seedeater                                                Sporophila hypoxantha 
 18.11. Serra da Canastrassa paikallisoppamme Zé Maria kertoi alueella havaitun harvinaisia, vaeltavia 
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seedeatereita. Muiden lajien lisäksi tarkkailimme näitä pieniä siemensyöjiä ja meitä onnisti: hiljattain 
kulottuneelta alueelta löysimme seedeatereiden sekaparven, jossa oli kaksi Tawny-bellied Seedeater-koirasta. 
Lisäksi meitä onnisti 21.11. Fazenda Bacuryn rantaniityllä: näimme upean koiraan hetken aikaa piikkilanka-
aidalla. 
Yellow-bellied Seedeater                                               Sporophila nigricollis 

 18.11. näimme Serra da Canastrassa seedeatereiden sekaparvessa koiraan ja 20.11. Bacuryn mailla toisen. 
 Dubois´s Seedeater                                                        Sporophila ardesiaca 
 17.11. Serra da Canastra, alhaalla jokivarressa, rehevällä maalla näimme yht. 2 k, seuraavana päivänä ylängöllä 

seedeatereiden sekaparvessa myös 1 k. 
 Double-collared Seedeater Sporophila caerulescens  
 Yleinen seedeater, mutta havaintoja vain seitsemältä matkapäivältä, yht. 34 lintua. 
 White-bellied Seedeater Sporophila leucoptera  
 Havaintoja kolmena matkapäivänä: 10.11.  Biritiba Mirim 2 k 1 n, 12.11. Ubatuba, Ubatumirim 1 k, 19.11. Fazenda  

Bacury 1 k 1 n, sekä Ä1. 
Rufous-rumped Seedeater                                             Sporophila hypocroma 
Serra da Canastran sekaparvessa 18.11. näimme yhden koiraan. Harvinainen vaeltaja etelästä, ehkäpä Boliviasta asti? 
Black-bellied Seedeater                                                 Sporophila melanogaster 
Näimme yhteensä 4 k Serra da Canastrassa, näistä 1 k erikseen, sinkkuna, ja kolme muuta seedeatereiden sekaparvessa.  
Harvinainen vaeltaja ja ilonaihe koko ryhmällemme! 
Capped Seedeater Sporophila bouvreuil  

 18.11. Serra da Canastran ylängöllä seedeatereiden sekaparven runsain laji, noin 30 lintua. Parvessa oli 
nimirodun bouvreuil punaruskean sävysiä lintuja, sekä vaaleita, alalajin pileata lintuja.  

 Chestnut-bellied Seedeater                                            Sporophila angolensis 
 Laulava koiras piti reviiriä yllättävässä paikassa, Itatiaian kansallispuistossa, Hotelli Donatin kappelin 

tuntumassa, metsän reunassa. Yleensä tämä vähälukuinen seedeater havaitaan viljelysmaiden tuntumassa. 
 Blue-black Grassquit Volatinia jacarina  
 Yleinen, havaintoja kahdeksana päivänä. 

  Red-crested Finch Coruphospingus cucullatus 
 20.11. Fazenda Bacuryn näköalapaikalla näimme kaksi lintua. 
 Black-masked Finch                                                                 Coryphaspiza melanotis                  VU 

18.11. Serra da Canastran ylängöllä näimme ja kuulimme matkan ainoat: 2 k Ä. Tämä laji on vähälukuinen 
ja huomaamaton, ellei koiras laula. 

 
   Bay-chested Warbling-Finch, Agulhas Negrasin tie, 15.11.2012. Kuva: Juha Honkala 
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Uniform Finch Haplospiza unicolor  
 23.11. Intervalesissa iltakävelyllämme metsäpolulla näimme yhden linnun. 

Yellow-billed Blue-Finch                                                         Porphyrospiza caerulescens 
Serra da Canastran ylängöllä oli tämäkin harvinainen lintu: 18.11. satunnaispysähdyksellä kuulimme lajin  
hentoa laulua ja hetken päästä kaikki saivat ihailla Blue Finchiä kaukoputkesta! 
Wedge-tailed Grass-Finch Emberizoides herbicola  

 Niukasti havaintoja: havaitsimme lajin neljänä päivänä Serra da Canastrassa ja Fazenda Bacuryn mailla. 
Great Pampa-Finch Embernagra platensis  

 15.11. Agulhas Negrasin tie 1 k Ä, 18.11. Serra da Canastran ylängöllä 1.  
Rufous-collared Sparrow Zonotrichia capensis  

 Yleinen ja runsas jokapaikan höylä. Näimme sen kolmenatoista päivänä, yht. 235. 
 Red-rumped Warbling-Finch Poospiza lateralis                       E 

15.11. Agulhas Negrasin tiellä näimme 15 yksilöä. 
 Cinereous Warbling-Finch                                                      Poospiza cinerea                          E 

Tämän harvinaisen endeemin löysimme Serra da Canastran ylängön sisäänajotien varresta 16.11. illalla, jolloin 
näimme kaksi lintua pensaikkomaalla. 

 Bay-chested Warbling-Finch Poospiza thoracica                     E 
13.11. Agulhas Negrasin tiellä näimme 7 yksilöä. 

 Grassland Sparrow Ammodramus humeralis  
 Yleinen viljelysmaiden lintu. Havaintoja seisemänä päivänä. 
 Hooded Siskin Carduelis magellanica 
 Tämän paikallisen "vihervarpusen" näimme ainostaan Serra da Canastran ympäristössä, jossa kahtena päivänä  

yhteensä 11 lintua. 
 
Muutaman matkalla havaitsemamme linnun ääninäyte on tallennettu Xeno-Canto äänitekokoelmaan: 
 
XC114514 · Violaceous Quail-Dove · Geotrygon violacea 

XC114516 · Orange-breasted Thornbird · Phacellodomus ferrugineigula 

XC114510 · Large-tailed Antshrike · Mackenziaena leachii 

XC114515 · White-breasted Tapaculo · Eleoscytalopus indigoticus 

XC114512 · Brasilia Tapaculo · Scytalopus novacapitalis 

XC114511 · Black-and-gold Cotinga · Tijuca atra 

XC114513 · Ultramarine Grosbeak · 

Cyanocompsa brissonii 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Common Potoo, Ubatuba, Folha Seca 12.11.2012. Kuva: Juha Honkala 
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   Fazenda Bacuryn kuivaa metsää. Kuva: Juha Honkala 
 

 
    Liikennettä Serra da Canastran maisemissa. Kuva: Juha Honkala  

 
   Tärkeä puhelu kesken matkan! Kuva: Wagner                                   Itatiaia Spinetail, Agulhas Negrasin tie. Kuva: Juha Honkala 


