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Reisschema 
 
Dag 1 – 01/02/2014  Amsterdam – San José 
Na een onvermijdelijke lange internationale vlucht komt de hele groep heelhuids en met alle 
bagagestukken aan in Costa Rica, waar lokale gids Pieter Westra hen verwelkomt…éénmaal in het 
hotel aangekomen zoekt iedereen snel zijn of haar kamer op om de volgende morgen present te 
kunnen zijn voor de eerste vogelexcursie in de tuin van het hotel… 
 
Dag 2 – 02/02/2014:  Hotel Bougainvillea – Parque Nacional Braulio Carillo -  Selva Verde 
Lodge 

Een vroege ochtendexcursie door de mooie bloemenrijke tuinen van het hotel levert de groep alvast 
enkele algemene soorten op van Costa Rica…de Great Kiskadee, Blue-gray Tanager en Hoffman’s 
Woodpecker worden al snel afgevinkt. Bijkomende bijzondere waarnemingen zijn die van de 
piepkleine Ferruginous Pygmee-owl en de kleurrijke Blue-crowned Motmot. Na een stevig ontbijt 
begeven we ons naar de Caraïbische laaglanden via de uitgestrekte wildernis van het Parque 
Nacional Braulio Carillo. Hier lassen we enkele stops in…eerst wandelen een 3-tal km langs een 
prachtig stukje regenwoud, waar al gauw blijkt dat vogels kijken in een regenwoud echt niet 
meevalt…Dankzij gebruik te maken van de playback zien we wel enkele schuwe bosvogels zoals de 
Dull-mantled Antbird en White-ruffed Manakin…we maken ook kennis met onze eerste “mixed species 
flock”: een groepje vogeltjes dat zich snel door het bos beweegt, bestaande uit verschillende 
soorten…zo onderscheiden we oa enkele bijzondere tanagersoorten zoals de Emerald Tanager, 
Black-and-yellow Tanager  en Speckled Tanager, en ook de Black-faced Grossbeak laat zich zien. 

Enkele gelukkigen 
zien teven een flits 
van de extreem 
schuwe Streak-
chested Antpitta, 
onopvallend 
huppelend over de 
bosbodem…Tijden
s de lunch kunnen 
de meesten niet 
langer dan 10 
minuten aan tafel 
zitten en al snel 
staat iedereen 
weer buiten vogels 
te spotten…We 
begeven ons 
vervolgens naar 
een kolibrietuin aan 
de rand van het 
Braulio Carillo 
nationaal 
park…zoals 
gehoopt scoren we 

hier de spectaculaire Black-crested Coquette, Green Thorntail en wordt een flits opgevangen van een 
snel voorbijvliegende Snowcap…over de 30 resterende kilometers naar het hotel doen we erg 
lang...de reden is de vele stops die we inlassen om vogels te spotten langs de kant van de weg. We 
scoren onze eerste papegaaiensoorten: zowel Red-lored Manazon, Finch’s Aratinga, Olive-throated 
en Orange-chinned Parakeet laten zich goed zien. Aan het Tigre weiland worden we verwelkomd door 
een Bare-throated Tiger-heron die zich goed laat benaderen en fotograferen…ook Black-bellied 
Whistling Ducks, Northern Jacana’s, Red-winged Blackbirds en de Giant Cowbird worden 
geregistreerd…’s Avonds bewonderen de prachtige kleuren van de spectaculaire Red-eyed Leaf-frog 
aan een plasje vlakbij het restaurant… 
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Dag 3 – 
03/02/2014: Selva 
Verde Lodge – La 
Selva biologisch 
station 

Na een vroeg 
ontbijt staan we 
reeds om 6:00 u 
paraat aan de 
toegangsweg van 
La Selva. Dit staat 
bekend als één van 
de topgebieden 
voor 
vogelobservatie in 
Costa Rica. Voor 
velen wordt 
vandaag een 
overrompeling van 
informatie: er 
worden zoveel 
soorten gezien dat 
het moeilijk is 
allemaal bij te 
houden…in de 
voormiddag concentreren we ons op de bosrand en het secundaire regenwoud: Eén van eerste 
hoogtepunten is de aanwezigheid van een koppeltje Great Antshrikes…deze schuwe vogels houden 
zich vaak schuil in het dichte struikgewas, maar de playback van Pieter overtuigde hen enkele 
seconden mooi te poseren…ook de kleurrijke Garthered Trogon (vroeger Violaceous Trogon), Shiny 
Cowbird en White-crowned Parrots zie we nog voor we de toegangspoort van la Selva doorlopen…Al 
snel merken we dat toekans heir algemeen zijn en zowel Collared Aracari, Black-mandibled Toucan 
(vroeger Chestnut-mandibled Toucan) als Keel-billed Tocuan worden verschillende keren 
waargenomen…Wat volgt is een opeenvolging van hoogtepunten van mooie en bijzondere 
vogelsoorten: zo laat een mannetje Snowy Cotinga zich erg mooi bewonderen, het zonlicht 
accentueert nog eens extra zijn spierwitte verenkleed waardoor het bijna pijn aan de ogen doet om er 
naar te kijken…Al de kleuren van de regenboog komen aan bod bij de Golden-hooded Tanagers, 
Green Honeycreepers en Red-legged Honeycreepers. Ook de erg fraaie Rufous-tailed Jacamar, 
Long-tailed Tyrant en de schuwe Great Currasow kunnen ons bekoren. Vol nieuwe indrukken keren 
we vermoeiend en nat van het zweet terug naar het hotel voor de lunch…een korte siësta later ri jden 
we terug naar La Selva…de namiddagsessie concentreert zich meer op het echte primaire 
regenwoud. Over het algemeen levert dit een stuk minder soorten op, hoewel wat je ziet wel bijzonder 
is…Het duurt niet lang of we hebben de schuwe Great Tinamou in de gaten…deze primitieve vogel 
wandelt geruisloos door de bosbodem af en toe bevriezend zodanig dat hij bijna volledig oplost in de 
achtergrond van het regenwoud…Een leuk moment is de waarneming van een Groene Leguaan hoog 
in de boomtoppen, met naast hem op een halve meter afstand de zeldzame White-necked 
Puffbird…We eindigen de dag met meer dan 100 waargenomen soorten (107 soorten) en hebben dan 
ook veel werk bij het lijsten ’s avonds… 
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Dag 4 – 
04/02/2014: Selva 
Verde Lodge – 
Arenal 
Observatory 
Lodge 
Het vroege opstaan 
begint een 
gewoonte te 
worden…ook 
vandaag staat 
iedereen paraat om 
voor het ontbijt 
alvast even een 
rondje te lopen op 
het terrein van het 
hotel…onze 
inspanning bewijst 
nogmaals dat de 
ochtendstond goud 
in de mond heeft, 
het wordt namelijk 
een onvergetelijke 
wandeling waarbij 

enkele heel bijzondere soorten één voor één vlak voor onze neus tevoorschijn komen…het begint met 
een prachtige Sunbittern die de scherpe Hendrik Jan spot vanuit de hangbrug over de Sarapiqui 
Rivier…in een rotvaart snellen we de brug af voor een beter zicht en uiteindelijk krijgen we deze 
unieke vogel zeer goed te zijn vlakbij van rots tot rots springend foeragerend naar invertebraten in de 
kleine plasjes tussen de stenen. We slagen er zelfs in de fraaie vlucht waar te nemen waarbij 2 grote 
zonnen in de vleugels te zien zijn…niet veel later vliegt één enkele Great Green Macaw over, vlak 
boven ons en laat een Fasciated Tiger-heron zijn vistalenten zien…bij al deze waarnemingen hebben 
we de vroege zon met zacht licht in onze rug waardoor de prachtige kleuren van de vogels ten volle 
tot uiting komt…Ook fotografen Toy en Willy zijn in hun nopjes met al dit natuurschoon…Na het ontbijt 
bezoeken we de botanische tuin van het hotel. Hier staan kleurrijke heliconia bloemen met heel wat 
kolibrieactiviteit; we registreren de onvermijdelijke Rufous-tailed Hummingbird, White-necked Jacobin, 
Long-billed Hermit en Bronze-tailed Plumeleteer. Na de lunch rijden we verder naar onze volgende 
bestemming. Onderweg kunnen we het niet laten de bus verschillende keren te laten stoppen…het 
weidse landschap waar we doorrijden laat ons toe enkele mooie roofvogels te scoren zoals de Grey-
lined Hawk (vroeger Gray Hawk), White-tailed Kite en Zone-tailed Hawk. Tegen de late namiddag 
komen we aan in de afgelegen Arenal Observatory Lodge…de nabijheid van een mooi stuk 
regenwoud en de vruchtenfeeders belooft voor de komende dagen… 
 
 
 
 
 
Dag 5 – 05/02/2014: Arenal Observatory Lodge – hangbruggentrail 

Nog voor de zon opkomt zijn we al onderweg en de zandweg waar we overheen bollen levert al 
meteen een leuke waarneming: Een Pauraque zit midden op de weg en na playback komt hij even 
vlak voor de bus hangen…moesten de ramen open geweest zijn zou hij waarschijnlijk door het 
gangpad van de bus gevlogen hebben...ook Rufous Motmot is er reeds vroeg bij; de grootste 
Costaricaanse motmot zit midden op de weg met een kikker in zijn bek…we ontbijten op de parking 
voor de entree van de hangbruggenwandeling…een erg rustig ontbijt is het niet, want de vele 
ontwakende vogels zorgen voor veel afleiding…kleurrijke tanagers (inclusief de zeldzame Rufous-
winged Tanager), toekans en Gray-headed Chachalaca’s zitten vlakbij te snoepen van de rijpe 
vijgenbomen terwijl de fraaie Band-backed Wren zijn zangtalenten demonstreert en ook even mooi 
tevoorschijn komt…De wandeling langs de hangbruggen is vooral de eerste uren erg leuk en 
productief met hier en daar mixed species flocks met enkele bijzondere bosvogels zoals de Spotted 
Woodcreeper, Northern Barred Woodcreeper, Wedge-billed Woodcreeper, Russet Antshrike, Slaty 
Antwren, Tawny-crowned Greenlet, Stripe-breasted Wren, Golden-crowned Warbler, White-throated 
Shrike-tanager en Carimol’s Tanager. Tegen 10:00 u zijn we verplicht onze natuurervaring te delen 
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met andere 
toeristen die in 
grote aantallen en 
aan een tempo 3 x 
zo snel als dat van 
ons door het 
regenwoud 
daveren. 
Desalniettemin blijft 
de vogelactiviteit 
erg hoog…Op de 
terugweg naar het 
hotel zijn de 
meesten nog lang 
niet verzadigd en 
wordt, ondanks de 
knagende honger 
een stop ingelast 
aan het Arenal 
stuwmeer. Buiten 
heel wat 
watervogels zien 
we hier ook heel 
wat interessante 
soorten aan een 
nabijgelegen stukje bosrand, waar de kleurrijke Crimson-collared Tanager en zowel Barred als Great 
Antshrike zich gewillige laten fotograferen… Ook een fraaie Bicoulored Hawk wordt onderweg 
toegevoegd aan de steeds langer wordende daglijst…Na de lunch maken we een wandeling door de 
mooie tuinen en regenwoudreservaat van het hotel, dat ook weer enkele mooie soorten oplevert zoals 
de White-ringed Flycatcher, Semiplumbeous Hawk, Golden-olive Woodpecker, Spotted Antbird en de 
schuwe Black-headed Nightingale-thrush. 
 
 
 
 
Dag 6 – 06/02/2014: Arenal Observatory Lodge – Hacienda Solimar 
We spreken ’s morgensvroeg af op het grote terras voor het restaurant met uitzicht op de Arenal 
vulkaan en…misschien nog belangrijker…met uitzicht op de vruchtenfeeders en de vogels die hier op 
afkomen…enkele kleurrijke tangara’s worden al snel opgemerkt inclusief de vrij zeldzame Hepatic 
Tanager en de schuwe Chiriqui Quail ddove zien we op de grond rondscharrelen op zoek naar 
restjes…we vervolgen onze weg naar een uitkijkpunt met op het uitgestrekte nevelwoud rond de 
Arenal vulkaan waar we de boomtoppen afscannen naar de erg zeldzame Lovely Cotinga…”ik zie iets 
knalblauw hoog in een boom zitten”, merkt Carla op…en meteen begint het hart bij iedereen sneller te 
kloppen…telescopen worden in stelling gebracht en ja hoor…een unicum voor Birding Breaks: 
observatie van een volwassen mannetje Lovely Cotinga: een zeer zeldzame, maar spectaculaire soort 
die met veel plezier aan onze waarnemingslijst wordt toegevoegd…maar bij dit hoogtepunt blijft het 
niet vandaag…op weg naar de volgende lodge passeren we een weinig begane weg langs het Arenal 
meer met aan beide kanten dicht regenwoud…eerst vragen een fraaie Long-tailed Tyrant en White 
Hawk  om onze aandacht en een 10-tal minuten later is het  onze chauffeur Alberto die de bijzondere 
Keel-billed Motmot als eerste spot en er zelfs in slaagt zijn bus vlakbij de parkeren zonder de vogel 
weg te jagen…iedereen krijgt de gelegenheid om even uit te stappen en de motmot uitgebreid te 
fotograferen…We vervolgens onze weg richting het noordwesten en het landschap verandert 
drastisch; we verlaten de vochtige Caraïbische laaglanden en komen terrecht in een heel andere 
wereld bestaande uit droge savanne-achtige vegetatie en uitgestrekte weilanden met hier en daar wat 
stukjes tropisch droog bos; een heel ander ecosysteem dat ook ineens heel andere vogelsoorten 
oplevert…dat merken we al snel in de directe omgeving van onze lodge, waar we zonder veel moeite 
Rufous-naped Wrens, Black-headed Trogons, White-fronted Parrot en de kleurrijke Spot-breasted en 
Streak-backed Oriole waarnemen. Na de lunch trekken we samen met lokale gids Demetrio een 
moerasgebied in en worden we verwend met een grote concentratie aan watervogels met grote 
groepen eenden voornamelijk bestaande uit Black-bellied Whistling Duck, met hier en daar enkele 
Blue-winged Teals en zelfs een zeldzame Northern Shoveler tussen. Met grote getalen zien we deze 
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eenden opvliegen en de lucht zwart maken wanneer een Peregrine Falcon te voorschijn komt…ook de 
zeldzame Jabirú en de fraaie Roseatte Spoonbill en een 10-tal reigersoorten krijgen we te zien…aan 

de rand van een 
rivier wijst onze 
lokale gids 
Demetrio ons op 
verschillende 
rustplaatsen van 
Lesser Nighthawk, 
echte meesters van 
de camouflage die 
je zo voorbij loopt 
moest je er niet op 
gewezen 
worden…Hier 
merken we ook 
enkele leuke meer 
schuwere 
watervogels  op 
zoals de bizarre 
Boat-billed Heron, 
Black-crowned 
NIght-heron en tot 
4 soorten ijsvogels, 
inclusief de 
piepkleine 
American Pygmee 

Kingfisher…’s avonds na het avondmaal gaan we nog op zoek naar een Pacific Screech Owl…het 
duurt even voor we hem horen maar uiteindelijk krijgen we hem goed te zien; meer nog we zien zelfs 
een copulerend paartje vlak voor onze neus…een mooie afsluiter van alweer een erg mooie dag… 
 
Dag 7 – 07/02/0214: Hacienda Solimar – Hotel Villa Lapas 
Reeds om 5:30 am zitten we aan de ontbijttafel, want er staat ons weer een goed gevulde dag te 
wachten…We beginnen met een wandeling door een stukje tropisch droog bos met als voornaamste 
doel de observatie van de unieke Long-tailed Manakin. Al snel horen we zijn typische roep, en het 
duurt niet lang voor 
Demetrio ons 
behendig naar een 
plek loodst waar 
we 2 mannetjes 
naast elkaar zien 
zitten…iedereen 
kan ze bewonderen 
door de telescoop 
en er worden zelfs 
enkele foto’s 
gemaakt… De 
bijvangst is echter 
ook niet mis; zo 
slaagt Demetrio er 
in de luide roep van 
de Collared Forest-
falcon na te 
bootsen en effectief 
ook dichterbij te 
lokken…we krijgen 
allemaal een 
gedetailleerd zicht 
op zijn typische 
koptekening door de telescoop…Demetrio is op dreef want ook de volgende soort die hij laat zien is er 
eentje die bij velen op het verlanglijstje stond…de Spectacled Owl. Diep verscholen in het bos vinden 
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we hem terug; of beter gezegd vind Demetrio hem terug en kijken wij naar zijn strenge blik… 
We verlaten Hacienda Solimar  en op weg naar de volgende lodge passeren we langs een 
zoutwinningsgebied aan de rand van het kustdorpje Colorado. We komen aan iets na hoogtij, het 
ideale moment voor vogelobservatie omdat er dan heel veel steltlopertjes geconcentreerd zijn door 
gebrek aan foerageergebied aan het strand…Identificatie is moeilijk omdat het gaat om noordelijke 
overwinterende soorten met een grijs-grauw winterkleed; toch slagen we er in een 20-tal soorten te 
onderscheiden. De voornaamste attractie hier echter is de aanwezigheid van de Black Skimmers; een 
30-tal van deze fraaie vogels bevindt zich in een grote groep samen met Royal Terns en Marbled 
Godwitts, Whimbrells en Willets en laten zich goed benaderen en fotograferen…We beperken ons 
bezoek aan Colorado omdat de felle zon en het gebrek aan schaduw de observatie-omstandigheden 
erg vermoeiend maken en besluiten op zoek te gaan naar een lunchplek…deze vinden we een 30-tal 
minuten verderop in La Ensenada Lodge…enkele dapperen kiezen ervoor om de siësta over te slaan 
en nog wat te gaan vogelen rond het restaurant…en ondanks de vermoeiende hitte van de middagzon 
worden ze nog beloond met enkele leuke soortjes typisch voor het tropisch droog bos zoals de 
kleurrijke Scrub Euphonia, White-lores Gnatcatcher en zowel de Steely-vented als Cinammon 
Hummingbird. Op de terugweg stoppen we ook nog even langs een graslandje voor de Triciolored 
Munia en begeven ons dan naar het Carara gebied…een kleine omweg langs het park van Orotina 
levert ons ook nog een Black-and-white Owl op: zittend in het centrum van het lawaaierige stadspark ! 
In de late namiddag passeren we de grote brug over de Tarcoles rivier, die we al wandelend 
oversteken… onder ons zien we 10-talle grote Amerikaanse krokodillen liggen maar we kijken ook uit 
naar vogels, waardoor we onze eerste koppeltjes Scarlet Macaws tegenkomen en ook een Fiery-billed 
Aracari te zien is in de verte… 
 
Dag 8 – 08/02/2014: Hotel Villa Lapas – Parque Nacional Carara 
We trekken een hele dag uit om het Parque Nacional Carara uitkammen. Dit is geen overbodige luxe 
want het Carara gebied bevat een erg gevarieerde avifauna met als overgangsbos zowel typische 
soorten van het tropisch droog bos van het noordwesten als typische soorten van het tropisch. 
regenwoud van het vochtigere zuidwesten…In de voormiddag bewandelen we de meandrico trail: 
deze begint langs primair regenwoud en gaat gelijdelijk aan over in secundair regenwoud en eindigt 
aan een afgesloten meander van de Tarcoles rivier. Onze wandeling begint al direct met een mooi 
hoogtepunt: een koppel Royal Flycatchers is bezig met een actief nest vlak boven het pad…we zien 
het mannetje verschillende keren heen en weer vliegen…jammer genoeg zet hij zijn kuif nooit 
rechtop…wat volgt is een aaneenschakeling van verschillende flocks…de meeste zijn gelijkaardig qua 
samenstelling; vaak met Black-hooded Anthrike, Dot-winged Antwren, Northern Bentbill, Lesser 

Greenlets, Chestut-
backed Antbird, 
Plain Xenops en 
Cocoa 
Woodcreepers. 
Eén enkele keer 
zien enkelen ook 
een Black-faced 
Antthrush over de 
bosbodem 
weghuppelen en de 
schuwe Great 
Tinamou laat zich 
voor de 2de keer 
deze rondreis mooi 
bewonderen…Ook 
uniek is de lek van 
de Orange-collared 
Manakin…eerst 
horen we de 
typische knallen 
van de dansende 
mannetjes…op 
zich al vrij 

bijzonder, maar na wat speurwerk blijken we vlakbij enkele mooie mannetjes te kunnen komen…hun 
felgekleurde oranje borst steekt geweldig af tegen de groene achtergrond van het regenwoud…en ze 
blijven ook nog eens mooi zitten waardoor iedereen ze goed kan fotograferen…In de namiddag 
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wandelen we langs de Quebrada Bonita trail bijna uitsluitend door primair regenwoud. Qua aantallen 
zien we minder dan in de voormiddag, maar de soorten die we zien zijn wel erg bijzonder met oa 
Rufous-tailed Jacamar, Whiste-whiskered Puffbird en de erg schuwe Streak-chested Antpitta…deze 
laatste wandelt enkele meters geruisloos voor ons uit en de mensen die hem eerder misten zijn erg 
dankbaar met de herkansing…Rond 16:00 h komen we aan een rustig kabbelend beekje midden in 
het bos, waar we met z’n allen postvatten voor de manakin-show…we hoeven niet lang te wachten 
want al snel duiken enkele mannetjes Red-capped Manakins op die zich tegoed doen aan een 
verfrissend bad. Ook Blue-crowned Manakin en een groepje White-shouldered Tanagers volgen hun 
voorbeeld. Dit alles aanschouwen we van slechts een 3-tal meter afstand…een unieke ervaring die 
ook de fotograferen erg appreciëren… 
 
Dag 9 – 09/02/2014: Parque Nacional Carara – Tarcoles rivier – Esquinas Rainforest Lodge 
Reeds om 6:00 u zitten we in een boot op de Tarcoles rivier. We worden opnieuw verwend met heel 
wat watervogels. 
Een 10-tal 
reigersoorten, 5 
soorten ijvogels, 
Witte Ibissen, 
Wood Storks, 
Southern Lapwings 
en enkele 
steltlopertjes 
kunnen goed 
benaderd en 
daardoor ook mooi 
gefotografeerd 
worden. Yellow-
crowned NIght-
heron en Belted 
Kingfisher zijn 
nieuw voor de lijst. 
Onder de ideale 
omstandigheden 
van het vroege 
zachte ochtendlicht 
worden heel wat 
gigabytes 
afgeschoten want ook mooie overvliegende Scarlet Macaws en Yellow-naped Parrots laten zich goed 
bewonderen…Na een uitgebreid ontbijt laden we de bus in, maar voor we op weg gaan naar onze 
volgende bestemming besluiten we nog even een kort bezoekje in te lassen aan Playa Azul, waar we 
proberen enkele typische mangrove-soorten te zien. Aan de hand van de playback call van de 
Mangrove Vireo komen heel wat vogels nieuwsgierig dichterbij: we registreren de Mangrove Warbler, 
Mangrove Vireo, Squirrel Cuckoo, Hoffman’s Woodpecker, Streak-headed Woodcreeper, Northern 
Waterthrush, Rufous-browed Peppershrike, Rose-throated Becard en de zeldzame Northern Scrub-
flycatcher. Een lange rit langs de mooie en grillige kustlijn van de Pacifische Oceaan met zicht op 
Brown Pelicans en Magnificent Frigatbirds volgt en in de late namiddag komen we aan in het 
gehuchtje La Gamba waar we besluiten even de benen te strekken. Het semi-open weidelandschap 
levert meteen enkele leuke soorten op zoals de Blue-headed Parrot, Thick-billed- en Yellow-bellied 
Seedeater.  De Costarican Swift vliegt in hoge snelheid om ons heen en met de donkere achtergrond 
van het regenwoud in de verte krijgen we mooi zijn lichtgrijze stuit te zien. We proberen voor de 
donker in het hotel aan te komen, maar slagen daar maar nipt in omdat ook de Fork-tailed Flycatcher 
en de fraaie Red-breasted Blackbird onze aandacht opeisen… 
 
 
 
Dag 10 – 10/02/2014: Esquinas Rainforest Lodge 
Na een snelle koffie begeven we ons met z’n allen in het dichte regenwoud achter de lodge. We 
worden verwelkomd door een kakafonie van vogelgeluiden maar door de dichtheid van het regenwoud 
valt het erg tegen om ze ook daadwerkelijk te zien…Met de playback lukt het enkele glimpen op te 
vangen van de Riverside Wren en zien we ook waar we eigenlijk voor komen: de endemische Black-
cheeked Ant-tanager !!...deze schuwe bosvogel heeft een erg klein verspreidingsgebied beperkt tot 
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het Osa schiereiland en Golfe Dulce gebied van zuidelijk Costa Rica. Hoewel de Ant-tanager erg 
nerveus en constant heen en weer vliegt zijn we toch in staat zijn duidelijk rode keel te 

onderscheiden…N
a het ontbijt zoeken 
we de tuin op van 
de lodge en zien 
we de bizarre 
Great Currasow 
voor ons uit lopen 
en krijgen we tot 3 
sorten euphonias 
te zien: Yellow-
throated, Thick-
billed en de 
endemische (voor 
Costa Rica en 
West-Panama) 
Spot-crowned 
Euphonia. Een 
Baird’s Trogon 
horen we roepen 
hoog in de 
boomtoppen en na 
ijverig omhoog 
speuren wordt hij 
ontdekt en mooi in 
de telescoop 

geplaatst.  In de namiddag besluiten we het agrarische gebied van weilanden en palmplantages op te 
zoeken en daar krijgen we weer heel andere vogelsoorten voorgeschoteld. Een aantal roofvogels 
laten zich goed zien: Roadside Hawk op een perch, White-tailed Kite, Double-toothed Kite en Short-
tailed Hawk in de vlucht. De sappige bloemblaadjes van de vele erythrina’s die langs de toegangsweg 
staan blijken erg aantrekkelijke voor een uitgebreid gamma van vogelsoorten van Finch ’s Araninga, 
Brown-throated Parakeets, Acadian Flycatcher en Yellow-bellied Elaenia tot Scaly-breasted 
Hummingbirds en Long-billed Starthroats. Ook de nabijgelegen palmplantages levert enkele leuke 
soorten op zoals de schuwe Blue Ground-dove en Plain Wren. Verderop speuren we de uitgestrekte 
weilanden af en horen we de typische roep van de erg schuwe Striped Cuckoo, die Hendrik-Jan wel 
heel knap weet te ontdekken heel ver weg in een dorre struik van dezelfde kleur als de koekoek. Een 
ander leuk moment is de ontdekking van de Ruddy-breasted Seedeater, die gedurende enkele 
seconden op slechts enkele meters aan een grashalm hangt te bengelen. Voor wie de soorten nog 
niet goed hadden gezien de vorige dag is er een herkansing voor zowel Fork-tailed Flycatcher als 
Red-breasted Blackbird die al bij al nog vrij algemeen blijken.  
’s Avonds besluiten enkelen een avondexcursie te doen samen met lokale gids Mario, een ware 
kikkerspecialist. Met veel zin voor humor tovert Mario de ene na de andere kikker en pad tevoorschijn. 
De kleine smaragdgroene “Glass Frog” wordt met voorsprong verkozen tot mooiste kikker van de 
avond…      
 
Dag 11 – 11/02/2014 Esquinas Rainforest Lodge – Cerro de la Muerte - Hotel Savegre 

Het wordt hoe langer hoe moeilijker, maar toch slagen we er nog in om na bijna 14 dagen intensief 
vogels kijken af en toe een nieuwe soort te ontdekken…tijdens de ochtendexcursie voor het ontbijt wil 
het licht wel even niet meewerken want we bevinden ons in een laaghangende wolk, waardoor 
kleuren niet echt goed tot hun recht komen…de Golden-naped Woodpecker ziet er daarom nogal 
donker uit, en het zwart van de White-lined Tanager is wel erg…euhm…zwart…Na het ontbijt wordt de 
bus ingeladen en gaan we op weg naar de hooglanden…we kunnen echter moeilijk afscheid nemen 
van het vogelrijke La Gamba gebied en besluiten voor de laatste maal nog eens de actieve Erythrina 
bomen te checken waar we opnieuw overrompeld worden met de vele vogels die heir op afkomen, net 
als gisteren. Leuk is de nieuwe waarneming van de Olivaceous Piculet, Costa Rica’s kleinste spechtje.  
We lunchen in een restaurant met mooi terras van waar we een mooi uitizcht hebben op de 
omliggende boomtoppen beladen met vogels…enkele oude bekenden schieten ons voor de ogen: 
Rose-breasted Grossbeaks, Orange-chinned Parakeet, White-crowned Parrots en nog veel 
meer…ook op de vruchtenfeeder is er veel activiteit van heel wat kleurrijke vogeltjes zoals Green en 
Red-legged Honeycreeper en Cherrie’s Tanager. Als extraatje laat de gids Pieter de bus een klein 
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stukje een zijweg inslaan en het duurt niet lang of we staan met z’n allen naar een mooie Pear Kite te 
staren: een piepklein roofvogeltje, recentelijk Costa Rica gekoloniseerd vanuit het zuiden…In de 
namiddag verlaten we echt de laaglanden en trekken we het Talamanca hooggebergte in met de 
hoogste pieken van het land. Naarmate we naar omhoog rijden zien we het landschap constant 
veranderen. Bijna op de piek van de Cerro de la Muerte besuiten we even uit te stappn om de unieke 
paramo-vegetatie te bewonderen. Een bijzonder stukje natuur bestaande uit lage struiken, grassen, 
mini-bamboe, wolfsklauwen en grote distels. Uiteraard gaan we ook op zoek naar enkele paramo-
vogelsoorten; de Sooty Thrush en Volcano Junco wordt al snel opgemerkt. En in een nerveuze flock 
met oa Sooty-capped Bush-tanager en Black-throated Green Warbler vinden we ook de schuwe 
Timberline Wren terug…normaal is deze soort erg moeilijk, maar hij komt voor ons mooi op een open 
takje zitten, tot grote vreugde van iedereen en vooral de fotografen !!...Vervolgens rijden we de steile 
Savegre vallei naar beneden naar onze lodge…de fraai beboste flanken van de vallei belooft voor de 
komende dagen…  
 

Dag 12 – 12/02/2014 San Gerardo 
de Dota – Hotel Savegre 
Om 5:30 brengt de bus ons naar de 
plek waar we volgens de gids Pieter 
een zeer grote kans maken op het 
spotten van de Respledent Quetzal, 
een unieke trogon soort waar van het 
mannetje glanzend rood met groen is 
en een enorme staart heeft van wel 
één meter lang. Volgens velen is dit 
de mooiste vogel van het westelijk 
halfrond...zo’n soort kan eigenlijk niet 
ontbreken op een lijst tijdens een 
vogelreis…iedereen is dus erg 
gespannen en vol verwachtingen op 
wat komen gaat…We zijn echter niet 
de enigen met grote verwachtingen 
want een 3-tal andere busjes en heel 
wat particuliere auto’s staan ook 
geparkeerd in de buurt…de quetzal 
laat even op zich wachten maar komt 
zoals voorspeld rond 6:00 u opdagen. 
Via korte vluchtjes van boom naar 
boom zijn we in staat een prachtig 
mannetje een hele tijd te bewonderen 
en fotograferen tot hij verder het 
nevelwoud in vliegt…onze vogelreis 
kan alvast niet meer stuk…en de 
quetzal wordt gespreksonderwerp 
tijdens het ontbijt…, lunch…en 
avondmaal…Voor onze volgende 
wandeling worden we een steile 
helling opgereden met 2 grote Toyota 

4 x 4’s naar een prachtig oud eikenbos. We wandelen eerst een stukje naar boven en vervolgens via 
een smal bospaadje naar beneden. De mysterieuze sfeer van grote bomen beladen met epifyten en 
de mist die er hier en daar doorhangt, is al een attractie op zich maar we worden ook nog eens 
verwend door de vele interessante vogels die we te zien krijgen. We belanden in een enorme flock 
waar we wel 20 soorten vogels onderscheiden nerveus heen en weer vliegend. We staan opgesteld 
aan een klein beekje, en de vogels blijken geïnteresseerd in een bad en kunnen ze daarom van zeer 
dichtbij bewonderen: Ruddy Treerunners, Sooty-capped Bush-tanagers en Black-cheeked Warblers 
blijken het algemeenst…maar er zit veel meer zoals oa Barred Becard, Streak-breasted  Treehunter, 
Buffy Tuftedcheek, Gray-breasted Woodwren, Olive-striped Flycatcher, Large-footed Finch, Chestnut-
capped Brush-finch en een groepje kleurrijke Spangle-cheeked Tanagers. Het groepje houdt ons 
makkelijk een uurtje zoet, maar om niet te laat te komen voor de lunch besluiten we toch maar door te 
gaan…nog geen 100 m verder horen we en quetzal roepen en de playback doet weer wonderen want 
binnen de korste keren zijn we naar een prachtig mannetje aan het kijken…deze keer eentje exclusief 
voor ons alleen…en op een heel onverwacht moment…alweer een unieke ervaring…In de namiddag 
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doen we het wat rustiger aan en bestuderen we de vele kolibries die tot op 1 meter te benaderen zijn 
aan de suikerfeeders vlakbij het hotel…hier zien we oa Scintillant en Volcano Hummingbird, met 2 gr 
de kleinste vogels van het land. Maar ook de mooie White-throated Mountain-gem en Green Violetear 
zijn present… 
 
Dag 13 – 13/02/2014: Hotel Savegre – Hotel Rio Perlas  
We verlaten de mooie Savegre vallei en doen nog een laatste stop op een speciaal plekje voor de 
Wrenthrush. Dit is een bijzondere vogelsoort beperkt tot het Talamanca gebergte van Costa Rica en 
West-Panama en houdt ervan goed verborgen te zitten in dichte bamboestruiken. Maar met behulp 
van de playback gaat het erg vlot en we zien een donker vogeltje steeds dichterbij sluipen… 
uiteindelijk krijgt iedereen de Wrenthrush zeer goed te zien en kunnen we zelfs zijn kleurrijk oranje 
kroontje bewonderen…We dalen terug af naar de Centrale Vallei, maar onderweg lassen we nog een 
stop in bij de Serano familie, aan de Quetzal Paradise Lodge. Hier zitten we wat hoger dan in de 
Savegre vallei, waardoor de avifauna ook ietsje anders is…dit merken we al meteen bij de zeer 
actieve kolibriefeeders die hier gedomineerd worden door de spectaculaire Fiery-throated 
Hummingbird. In het gezelschap van de sympathieke lokale birder Jorge maken we een wandeling 
langs de bosrand…Jorge doet ijverig zijn best om ons zoveel mogelijk te laten zien en al snel heeft hij 
een Black-and-yellow Phainoptila (Black-and-yellow Silky Flycatcher) in de aanbieding. De schuwe 
Costarican Pygmee-owl werkt ondanks de verwoede pogingen van Jorge niet mee vandaag…toch 
krijgen we een mooie afsluiter met enkele kleurrijke Golden-browed Chlorophonia. Ook deze laatste 
doen ons zweten, want het duurt wel een half uur eer we ze ontdekken… 
We laten het hooggebergte achter ons en dalen af naar de Orosi vallei aan de rand van het Parque 
Nacional Tapanti. In de buurt van het huis van de gids Pieter in Paraíso bewandelen we een 
onverharde weg langs wat struikgewas gebruik makend van de laatste momenten met natuurlijk 
licht…Het weggetje lijkt op het eerste zicht niet echt uitnodigend en vogelrijk maar toch we slagen er 
enkele leuke bijkomende soorten af te vinken zoals White-eared Ground-sparrow, Lesser Goldfinch en 
Black-headed Saltator.   
 
Dag 14 – 14/02/2014: Parque Nacional Tapanti -  Hotel Rio Perlas 

Het Parque Nacional Tapanti is een 
fantastisch vogelgebied. Er komt bijna 
niemand en je kan er rustig wandelen 
langs een brede overzichtelijke weg met 
zeer weinig verkeer met aan beide 
kanten mooi nevelwoud met een unieke 
avifauna. We hebben nu al bijna 2 
weken zeer intensief vogels zitten 
observeren en in Parque Nacional 
Tapanti komen we flocks tegen die 
samengesteld zijn uit bijna allemaal 
nieuwe soorten…ons hele bezoek aan 
het Tapanti nationaal park lijkt eigenlijk 
te bestaan uit het kijken naar één grote 
flock…vogels zitten werkelijk overal en 
zijn erg actief…bij de ingang worden we 
meteen verwelkomd door Chestnut-
headed Oropendolas en horen we de 
luide roep van de Black-breasted 
Woodquails. Deze laatste zijn erg 
schuw, slechts enkelen slagen er in er 
een glimp van op te vangen. Vervolgens 
volgen de nieuwe soorten elkaar snel 
op…de meeste flocks worden 
gedomineerd en geleid door de 
alomtegenwoordige Common Bush-
tanagers met daarrond vaak andere 
tanagers zoals Bay-headed, Silver-
throated en Spangle-cheeked Tanagers. 
Slate-throated Redstart blijk ook vrij 
algemeen en een grote variatie aan 
Furnariden wordt onderscheiden zoals Red-faced Spintail, Sotted Barbtail, Wedge-billed 
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Woodcreeper, Lineated Foliage-gleaner en de zeldzame Streaked Xenops.  Ook kolibries zijn goed 
vertegenwoordigd met interessante soorten zoals Green-crowned Briliant, Black-bellied Hummingbird 
en White-bellied Mountain-gem. We slaan op een gegeven moment een pad in richting de Orosi rivier: 
een snelstromende rivier bezaaid met grote stenen en rotsen: het ideale habitat voor de American 
Dipper.  Onze ondertussen goed getrainde ogen doen er dan ook niet lang over om hem te spotten. 
Iedereen krijgt de dippende dipper goed te zien en de fotografen. Een aangename verassing is de 
aanwezigheid van de erg schuwe Ochre-breasted Antpitta…alweer Hendrik-Jan is het die de vogel 
ontdekt…met behulp van playback zien we deze kleine weinig opvallende vogel stilletjes naderbij 
komen en zelfs een klein heup-wiegend dansje uitvoeren…In de namiddag bezoeken we een 
gelijkaardig terrein in het Rio Macho beschermd gebied grenzend aan Parque Nacional Tapanti, waar 
we starten aan een klein stuwmeer waar het vol zit van de Lesser Scaups en ook enkele Blue-winged 
Teals worden onderscheiden…Verder zien we in de verte een grote roofvogel vliegen; de grote 
afstand en het vele tegenlicht maken identificatie erg moeilijk…gelukkig zijn er de 500 mm kanonnen 
van Willy en Toy die niet alleen prachtige foto’s produceren maar ook foto’s die, bij voldoende 
inzoomen in twijfelgevallen uitsluitsel kunnen geven. Het verdict luidt daarom Black Hawk-
eagle…Andere hoogtepunten zijn de kleurrijke Red-headed Barbet, waarvan het mannetje een 
knalrode kop heeft en een megaflock die opvallend veel noordelijke wintergasten bevat…er zitten wel 
30 soorten in, allemaal erg nerveus heen en weer vliegend; daarnaast is het een canopy flock 
waardoor we allemaal verplicht zijn stijl omhoog te kijken met de witte wolken als achtergrond. Onder 
deze vrij moeilijke omstandigheden slagen we er toch in verscheidene leuke soorten de ontdekken 
waaronder Tropical Parula, Blackburnian Warbler, Black-throated Green Warbler, White-winged 
Tanager (!), Silver-throated Tanager en de zeldzame Black-and-white Becard.  
 
Dag 15 – 15/02/2014: Hotel Rio Perlas – Hotel Buena Vista 
Het zijn ondertussen 2 erg intensieve weken geweest en besluiten daarom om het vandaag wat rustig 
aan te doen…we verschijnen pas rond 7:00 u aan de ontbijttafel en beseffen dat we eigenlijk nog nooit 
zo laat ontbeten hebben…de gids Pieter nodigt de groep uit voor de koffie bij zijn thuis en ook daar 
gaan we uiteraard door met het spotten van vogels en slaan we er in om nog een leuke extra soort 
aan onze reeds erg indrukwekkende trip-lijst te voegen: een mooie Gray-crowned Yellowthroat zit 
uitbundig te zingen in een nabijgelegen graslandje en laat zich gewillig in de telescoop bestuderen en 
fotograferen. Het doet een beetje raar aan ineens weer in de stad te zitten nadat we 14 dagen 
intensief in de natuur vertoefd hebben…gelukkig is ons laatste hotelletje  wat gelegen buiten de stad 
en kunnen we een laatste keer genieten van de Costa Ricaanse vogeltjes in de tuin en koffieplantage 
rondom het hotel. ’s Avonds overlopen we nog eens de hoogtepunten van de reis en beseffen we dat 
we erg veel gezien hebben: 451 geziene vogelsoorten + 17 soorten die enkel zijn gehoord, behorende 
tot maar liefst 67 verschillende vogelfamilies ! 
 
Bijkomend commentaar van gids en auteur Pieter Westra: 
Ik wil van harte al de deelnemers bedanken voor de gezelligheid tijdens deze rondreis…ze was erg 
intensief, maar heb er ook erg van genoten…dankzij jullie heb ik een droom job… 
  


