App: All Birds Colombia – a complete field guide to all the bird species recorded in Colombia (Mullen &
Pohland GbR), €24.99
In oktober 2016 ben ik samen met Garry Bakker en Remco Hofland ruim 3 weken naar Colombia geweest
om Arjan Dwarshuis een etappe te vergezellen in zijn, inmiddels meer dan succesvolle, poging het
wereldrecord vogels kijken te verbreken.
In de voorbereiding op deze reis naar het land van de vogels ben ik op zoek gegaan naar vogelboeken,
vogelgeluiden en vogelreisverslagen van Colombia. Op zich zijn er genoeg boeken die de vogels van
Colombia of de regio behandelen, maar dat zijn vrijwel allemaal dikke zware pillen en niet altijd even up-todate. Een handzame, lichte en daarnaast goede veldgids is er niet echt. Gezien het grote aantal soorten
vogels dat in Colombia voorkomt, voorzag ik bovendien heel wat downloaduurtjes van Xeno-Canto
(www.xeno-canto.org) om alle vogelgeluiden bij elkaar te zoeken. Reden genoeg om eens te zoeken of er
ook een app of iets dergelijks beschikbaar was.
Hierbij stuitte ik al vrij snel via de App Store (Apple) op de app “All Birds Colombia”. Deze app is uitgebracht
door Sunbird Images®, een Duitse organisatie die o.a. gespecialiseerd is in de ontwikkeling van applicaties
voor mobiele devices op het gebied van natuur. Meer informatie over Sunbird Images is te vinden op hun
website (http://sunbird.tv/sunbird-apps-ebooks/).
All Birds Colombia is onderdeel van een serie apps, die grotendeels gebaseerd is op de tweedelige Helm
Field Guide “Birds of Northern South America” van Robin Restall, Clemencia Rodner en Miquel Lentino uit
2006 (Restall). In totaal zijn er acht apps gemaakt van de Restall: 7 die de verschillende landen in de regio
behandelen (Colombia, Ecuador, Venezuela, Trinidad & Tobago, Noord Peru, Noord Brazilië en de Guyana’s)
en één voor het hele gebied.
De geluidsopnames in de app (ruim 4000) zijn voor het grootste deel opnames van Peter Boesman en
merendeels afkomstig van zijn DVD “Birds of Colombia MP3 Sound Collection” uit 2012. Peter Boesman heeft
overigens al zijn geluidsopnames sinds 2015 ook beschikbaar gesteld op Xeno-Canto. Een honderdtal
opnames komen van andere bronnen.
Met name vanwege de vogelgeluiden heb ik de app gelijk aangeschaft en geïnstalleerd. Op dit moment is de
app helaas alleen nog maar beschikbaar voor Iphone en Ipad (iOS). Sunbird Images heeft wel de intentie
uitgesproken om in de loop van 2017 met een Android versie te komen.

Foto 1: Tapen van de Perija Thistletail (Schizoeaca perijana) met de app in Colombia (Perija Mountains, 25
oktober 2016, Foto Remco Hofland).
Hoewel dit geen recensie is van de Restall maar van de app, ontkom ik er niet aan om hieronder enige
tekortkomingen te noemen die naar de Restall te herleiden zijn, omdat de app nou eenmaal grotendeels
gebaseerd is op de Restall. Hieronder een beschrijving van de functies van de app met daarbij de pluspunten
en onvolkomenheden die ik tijdens het gebruik in Colombia ben tegengekomen. Ondanks dat ik hieronder
inzoom op de Colombia app kan deze review eigenlijk beschouwd worden als een review van de hele serie
vogelapps van Sunbird Images, aangezien ze allemaal dezelfde functionaliteit hebben en gebaseerd zijn op
dezelfde bronnen.
In de app is een sectie opgenomen met gedetailleerde informatie over de inhoud van de app, functies en
hoe het werkt, bereikbaar via “About” bovenaan het scherm. Hierin zijn ook originele introductie van de
Restall, verantwoording, referenties en een sectie over vogels kijken in Colombia opgenomen.
Navigatie

Figuur 1. Screenshots van de drie navigatieschermen (iPhone).
Na het openen van de app kom je na het openingsscherm automatisch in een scherm waarin je kan
navigeren naar de vogelsoorten. Je kan kiezen tussen drie navigatieschermen.
Standaard kom je in de “Gallery View” waarbij de vogelsoorten zijn in gedeeld in 80 groepen met
pictogrammen van gelijkende soorten (linkerplaatje hierboven). De gekozen indeling is niet altijd even goed
te volgen en hiermee kost geregeld behoorlijk wat tijd om de juiste soort(en) te vinden.
Daarnaast heb je de “A-Z View” (middelste plaatje) waarbij de soorten op alfabetische volgorde zijn
ingedeeld. Dit is standaard op basis van de Engelse naam. Indien gewenst kan je middels de instellingen een
andere taal als standaard kiezen (Engels, wetenschappelijk, Nederlands, Frans, Duits of Spaans). Je kan ook
een tweede taal kiezen die wordt afgebeeld in de “A-Z View” (standaard: wetenschappelijk) en een derde

taal die alleen wordt afgebeeld als je in een pagina van een specifieke soort bent aangekomen. Gezien
Engels en wetenschappelijk de internationale standaarden zijn, geen reden om dit aan te passen. Deze
indeling is handig als je precies weet welke soort je zoekt, maar niet als je naar bepaalde familie of naar een
groep gerelateerde vogelsoorten zoekt.
De handigste indeling en door mij meest gebruikte navigatiescherm is de “Category View” (rechter plaatje)
waarbij de indeling plaats vindt op basis van gerelateerde taxa (families).
Om snel naar een soort te navigeren is er ook een handige en zeer snelle zoekfunctie die middels een
zoekicoontje onderaan het scherm aan te roepen is. Je kan hierin zoeken op basis van de eerste twee
gekozen talen (standaard dus: Engels en wetenschappelijk). Bij één letter geeft de zoekfunctie al het aantal
hits. Deze functie is zeer handig als je bijvoorbeeld in één keer alle soorten binnen een bepaald genus wil
vinden.
Taxonomie en nomenclatuur
De in de app gebruikte taxonomie is exact overgenomen uit de Restall. Deze is gebaseerd op de door de
South American Checklist Committee (SACC) van de American Ornithologist’s Union (AOU) gevoerde
checklist. Een duidelijk minpunt van de app is, dat de in het boek gebruikte versie van de SACC lijst uit 2006
stamt en updates van die lijst sindsdien niet zijn doorgevoerd in de app. Sinds 2006 is er namelijk
taxonomisch veel veranderd: Nieuwe soorten en ondersoorten, splits en/of lumps, herindeling van soorten,
etc. Nieuwe soorten (en splits) als Antioquia Wren (Tryophilus sernai), Santa Marta Antbird (Drymophila
hellmayri) en Klage’s Antbird (Drymophila klagesi) zal je niet vinden in de app. Een ander mooi voorbeeld is
de Emerald Toucanet (Aulcorhynchus prasinus) die in de app te vinden is. Deze soort is ondertussen gesplit
(o.a. White-throated, Grey-throated en Santa Marta Toucanet) en weer gelumped tot White-throated
Toucanet (Aulacorhynchus albivitta).
De gebruikte nomenclatuur is gebaseerd op ‘Howard & Moore’ (Dickinson) uit 2003 en de IOC lijst van
aanbevolen Engelse namen (Gill & Wright) uit 2006 en is dus eveneens sterk verouderd.
Een voorbeeld hiervan is de Ochre-lored Flatbill (Tolmomyias flaviventris) die in de app nog als Yellowbreasted Flycatcher te vinden is en evenzo Sepia-brown Wren (Cinnycerthia olivascens) als Sharpe’s Wren
en Fuertes’s Parrot (Hapalopsittaca fuertesi) als Indigo-winged Parrot.
Gebruikers van Observation.org en ObsMapp, iObs of WinObs (gebaseerd op IOC versie 6.4) maar ook van
HBW Alive (Handbook of Birds of the World /Birdlife International) en eBird (Clements 2016) zullen dus
regelmatig op (onder)soorten stuiten die niet in de app te vinden zijn of andersom. Dat er tussen deze
lijsten onderling ook nog veel verschillen zitten is alom bekend, maar daar ga ik hier verder niet op in.
De makers van de app zeggen overigens dit manco te onderkennen en hopen de taxonomie en
nomenclatuur in toekomstige versies te updaten.
Illustraties en beschrijvingen
De app bevat een schat aan informatie en beschrijft en verbeeld alle soorten die ooit in Colombia zijn
waargenomen (tot 2006 welteverstaan). De illustraties en beschrijvingen van de soorten zijn vrijwel één op
één overgenomen uit de boeken van Restall. Hieraan is overigens duidelijk te merken dat Sunbird
Imageseerst een app hebben gemaakt van de gehele Restall, dus van gehele regio die de twee boeken
beschrijven. Vervolgens zijn per land, zoals de app voor Colombia, eigenlijk ‘quick and dirty’ aparte apps
gemaakt, die alleen die soorten bevatten die ooit in het desbetreffende land zijn waargenomen. Hierbij zijn
de beschrijvingen en illustraties rechtstreeks overgenomen in de land specifieke app, zonder deze aan te
passen voor het desbetreffende land. Zo vind je in de Colombia app ook beschrijvingen en illustraties van de
ondersoorten die bijvoorbeeld alleen in Suriname voorkomen. De enige tekst die specifiek voor Colombia
geldt, is te vinden in de algemene “About” sectie.

Figuur 2. Screenshots van illustraties (iPad) en soortbeschrijving (iPhone).
De illustraties zijn zeer wisselend van kwaliteit en bovendien ontbreken bij verreweg de meeste soorten de
vliegbeelden. De beschrijvingen zijn kort en bondig, maar zoals eerder gezegd niet altijd nog actueel.
Hierdoor heb je aan alleen de app niet voldoende voor identificatie van de wat lastigere of “nieuwe”
(onder)soorten.
Een handige functie in de soortbeschrijvingen is de “similar” functie. Door deze aan te klikken (onderaan het
soortscherm) krijg je een overzicht de meest gelijkende soorten te zien. Onhandig is dan weer dat de
originele soort zelf niet in het overzicht staat.
Verspreidingskaarten
Voor de verspreidingskaarten geldt hetzelfde als de illustraties en soortbeschrijvingen: Ze zijn één op één
overgenomen uit de Restall en daarmee ook de onvolkomenheden.
Alle kaarten laten de verspreiding in de gehele regio zien, en niet alleen in Colombia, waardoor je met name
in het geval van zeer plaatselijke endemen heel goed moet kijken waar de soort ongeveer voorkomt (verder
dan ongeveer kom je dus ook niet).
Andere onvolkomenheden zijn:
 Er wordt slechts één verspreidingskleur gebruikt. Er is geen onderscheid gemaakt in de verspreiding
over seizoenen (zomer, winter, trektijd, hele jaar rond).
 Niet alle in de soortbeschrijving genoemde ondersoorten zijn afgebeeld op de kaart (ondersoorten
worden middels letters gesitueerd op de kaart). Zo worden bij de Long-tailed Sylph (Aglaiocercus
kingi) vijf ondersoorten beschreven maar staan er maar twee op de kaart.
 Verspreiding van (onder)soorten is in sommige gevallen achterhaald (niet actueel).
 Verspreiding van ondersoorten (gemarkeerd met letters) op de kaart correspondeert niet altijd met
de verspreiding genoemd in de tekst.

Figuur 3. Screenshots van verspreidingskaarten (Resp. Ruddy Ground Dove, Fuertes’s Parrot en Long-tailed
Sylph).
Geluiden
De aanwezigheid van geluiden is het grote pluspunt van de app en deze maakt de aanschaf van de app
alleen al meer dan waard. Deze functie hebben we ook het meest gebruikt tijdens onze reis. Van vrijwel alle
soorten is de zang en/of roep opgenomen in de app. Tijdens het afspelen wordt het sonogram afgebeeld, die
als het ware mee loopt met het geluid. Daarnaast zit er een repeat functie op. Dit is erg handig bij
bijvoorbeeld het ‘tapen’ van een soort.

Van de soorten waarvan geen geluiden zijn opgenomen in de app zoals bijvoorbeeld Perija Thistletail
(Schizoeaca perijana), Bicolored Antpitta (Grallaria rufocinerea) en Hooded Antpitta (Grallaricula cucullata)
zijn op dit moment wel geluiden beschikbaar via andere bronnen zoals onder andere Xeno-Canto. Hopelijk
zullen de makers deze als nog opnemen in één van de beloofde updates van de app.

Figuur 4. Screenshot Geluid afspelen (Ocellated Tapaculo, iPad).
Overige functionaliteiten
Een leuke en handige functie is de “Compare” functie. Hiermee kan je vanuit het navigatiescherm tot acht
soorten (iPhone, op je iPad zelfs zestien) met elkaar vergelijken. Je hebt dan de keuze uit drie schermen:
vergelijking van illustraties, verspreidingskaarten of geluiden. Met name het laatste is een goede optie,
want je kan de geluiden ook tegelijkertijd afspelen en onafhankelijk van elkaar starten. Dat is erg handig als
je geluiden met elkaar wil vergelijken (de sonogrammen lopen ook weer mee) of als je meer soorten
tegelijkertijd wilt tapen. Helaas kwam ik daar pas achter op het moment dat we al weer thuis waren.

Figuur 5. Screenshots van de drie “Compare” schermen (iPad).
Een andere functie is de “Identify” modus waarmee je aan de hand van een aantal in te vullen kenmerken,
de vogelsoorten, die daaraan voldoen, te zien krijgt in een scherm. Handig als je weinig ervaring hebt met
de plaatselijke vogelsoorten of echt geen idee hebt wat je hebt gezien. Ik heb dechter niet de kans gehad
deze functie te testen, aangezien ik in het gezelschap verkeerde van een aantal zeer ervaren ‘Zuid Amerika’
vogelaars.
De laatste functie, die ik wil noemen is de mogelijkheid om waarnemingen van een soort in te voeren via het
“Sighting” scherm. Je kan soort, aantal, datum en locatie (werkt op GPS) en opmerkingen invoeren. Deze
functie is echter verder erg beperkt en door het bestaan van veel betere waarnemingeninvoer apps (zoals
iObs, ObsMapp en eBird), is het eigenlijk zonde dat ze tijd en geld in deze functie hebben gestoken. Dat
hadden ze mijns inziens beter kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld een actualiteitsslag.
Bug
Tijdens het gebruik van de app ben ik al vrij snel tegen een zeer irritante eigenschap van de app
aangelopen, noem het gerust een Bug. Als je in de app bezig bent, in maakt niet uit welk scherm, en je
switcht naar een ander app (bijvoorbeeld je mail of iObs om een soort in te voeren) en je switcht weer terug
naar de app dan schiet de app automatisch terug naar het beginscherm. Hij blijft dus niet op het scherm
waar je in bezig was. Dit gebeurt ook als je het telefoonscherm even uitzet of als het automatisch uitgaat als
je het een tijdje niet hebt aangeraakt. Dus moet je steeds weer opnieuw je soort(en) opzoeken om het
geluid af te spelen of een vergelijking te maken. Hopelijk wordt dit in de eerst volgende update opgelost.

Prijzen en andere apps van Sunbird Images
De “All Birds Colombia” app kost €24,99 evenals de andere apps van Zuid Amerika. Alleen de app van de
gehele regio (Northern South America) is logischerwijs duurder en kost €79,99.
Daarnaast heeft Sunbird Images ook nog een achttal vogel apps van landen in Europa uitgebracht
(Duitsland, Groot Brittannië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Schotland, Zweden en Zwitserland). Deze
apps zijn vergelijkbaar met de “Restall” apps maar bevatten foto’s van alle vogelsoorten (inclusief eieren) in
plaats van tekeningen. De prijs van deze apps varieert van €12,99 tot €24,99. Als laatste in het rijtje van
vogel apps die Sunbird Images heeft uitgebracht is “BIRD SONGS of Europe, North Africa and the Middle
East”, gebaseerd op het werk van Schulze en Dingler met geluiden van 800 Europese soorten bekend van de
17delige CD set (Vogelstimmen, €69,99).
Conclusie
Al met al is “All Birds Colombia” over het algemeen een vrij complete, snelle en eenvoudig te bedienen app
met een aantal handige functies. Door de vele informatie en dan met name de combinatie van illustraties,
soortbeschrijvingen, verspreidingskaarten en geluiden in één, is de app een goede aanvulling op de
bestaande veldgidsen. Omdat de informatie niet actueel genoeg is en met name de illustraties en
verspreidingskaarten te matig en onvolledig zijn kan de app niet gebruikt worden als vervanging, maar meer
als complementair aan die veldgidsen. Maar dit was ook niet de intentie van de makers van de app, zoals ze
vermelden in de “About” sectie.
Zou ik op basis van bovenstaande deze app aanraden aan iemand, die naar Colombia of één van de andere
landen in het noorden van Zuid Amerika gaat? Zeker. Ondanks de hierboven genoemde onvolkomenheden
en afgezien misschien van de prijs van app van de hele regio, heb je een hoop informatie, vrijwel alle
geluiden en een paar leuke functies voor relatief weinig geld. De app heeft zijn nut wel bewezen tijdens onze
trip.
En nu maar hopen dat Sunbird Images updates uitvoert in de nabije toekomst en daarbij de bug eruit haalt,
een actualiteitsslag (op taxonomie, nomenclatuur, illustraties, beschrijvingen en verspreidingskaarten)
uitvoert, missende geluiden toevoegt en natuurlijk snel een Android versie uitbrengt.

Foto 2. Gebruik van de app in Colombia (La Virginia, Cauca River, 19 oktober 2016, Foto Remco Hofland)
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