
 
 
Costa Rica 2013 
1 t/m 15 februari 2013 
Begeleiding: Pieter Westra 
 
 Dag 1: 01/02: aankomst – Hotel Bougainvillea 
 
Na een lange reis komt de groep aan in San José en verwelkomd door lokale begeleider 
Pieter Westra. Een korte rit voert ons naar het comfortabele Hotel Bougainvillea... 
 
Dag 2:  02/02: Hotel Bougainvillea – Parque Nacional Braulio Carillo – La Danta 
kolibrietuin - Selva Verde Lodge (van hooglanden naar Caraïbische laaglanden ) 
 
De mooie en uitgestrekte tuin van Hotel Bougainvillea is de ideale introductie tot vogels 
kijken in Costa Rica. Zonder veel moeite te doen kan je hier makkelijk enkele algemene 
soorten tegenkomen en reeds voor het ontbijt krijgen we een aardig lijstje bij elkaar met oa 
White-tailed Kite, Grayish Saltator, Red-billed Pigeon, White-winged Dove, Ruddy Ground-
dove, Crimson-fronted Parakeet, Squirrel Cuckoo, Rufous-tailed Hummingbird, de 
onvermijdelijke Tropical Kingbird, Brown Jays, Melodious Blackbird, Baltimore Oriole, 
Blue-gray en Palm Tanager, Tennessee Warbler en Chestnut-sided Warbler, en Rufous-
naped Wren. We hebben geluk want ook de White-eared Ground-sparrow; de lokale 
specialiteit van het hotel, laat zich even kortstondig zien. Enkele zien ook de Yellow-
breasted Chat: een zeer zeldzame wintergast in Costa Rica (very uncommon NA migrant 
volgens Richard Garrigues, auteur vand e vogelgids van Costa Rica).  
Na het ontbijt begeven we ons richting de Caribische laaglanden onderweg de uitgestrekte 
wildernis passerend van het Parque Nacional Braulio Carillo, een prachtig en zeer 
ongerept natuurgebied waar we uren in vertoeven...jammer genoeg zitten we tijdens deze 
uren te midden in een verkeersopstopping te wijten aan wegenwerken. Dit kan onze pret 
echter niet bederven en wandelend langs de drukke baan, uitlaatgassen van ronkende 
auto’s en vrachtwagens inademend wandelen we moedig de baan af tot een de brug over 
de Rio Sucio en Rio Hondura. Hier scoren we zoals steeds een koppeltje Bat Falcons die 
nog steeds op dezelfde plek zat als vorig jaar...en het jaar daarvoor...via het uitzicht dat de 
brug ons biedt hebben we een eerste echte indruk van de Caribische laaglanden die zich 
als een groen deken voor ons uitspreidt...terug bij de bus gekomen merkt Ademar, onze 
chauffeur, iets op tussen het struikgewas: een Lesser Tamandua laat zich van dichtbij 



bewonderen en fotograferen...Onze volgende verplichtte stop is de Danta kolibrietuin waar 
verbena-struiken met kleine paarse bloemetjes verschillende soorten kolibries 
aantrekken...zowel Snowcap als Black-crested Coquette zijn van de partij, evenals Violet-
crowned Woodnymph, Bronze-tailed Plumeleteer, Violet-headed Hummingbird en zelfs de 
Green Thorntail. Na de lunch keren we terug naar La Danta waar we onze eerste echte 
regenwoudexcursie maken...het woud van de lagere gedeelte van Parque Nacional 
Braulio Carillo ligt op een interessante hoogte (rond de 500 m) waardoor je een 
overgangssituatie krijgt met typische soorten van hooglanden en typische soorten van de 
Caribische laaglanden  met een interessante soortenmix tot gevolg. Het Parque Nacional 
Braulio Carillo staat dan ook bekend om zijn enorme mixed species flocks van tanagers, 
woodcreepers, antbirds, flycatchers,...maar zoals zo vaak gebeurd éénmaal je het 
regenwoud inwandelt: de vogels houden zich erg gedeisd en de mixed flocks komen er 
niet echt uit...toch genieten we van het mooie landschap rondom ons...aan een riviertje 
krijgen we toch wat actie en zien we mooi een Green Hermit fourageren aan enkele rode 
Hibiscus bloemen en komen we een kleine maar erg nerveuze flock tegen die ons wat 
flitsen oplevert van oa White-flanked Antwren, Olive (of Carimol’s) Tanager en Short-billed 
Pigeon. Op de terugweg stuiten we op een Gray-headed Kite die luidkeels protesteert 
tegen onze aanwezigheid...teruggekomen bij de verbana planten gaat het kolibrie-feest 
onverstoord verder en beweegt er zich een enorme flock met kleurrijke tanagers langs de 
bosrand...ze zijn echter allen nogal ver weg en erg beweeglijk...toch onderscheiden 
enkelen enkele leuke soorten zoals de Silver-throated Tanager, Speckled Tanager, 
Tawny-capped Euphonia en Black-and-yellow Tanager... 
 
Dag 3: 03/02: Selva Verde Lodge - La Selva biologisch station (Caraïbische laaglanden) 
 
Reeds zeer vroeg ontmoeten we elkaar aan de ontbijttafel om bij de eerste zonnestralen te 
kunnen beginnen in het La Selva biologisch station, één van de absolute klassiekers voor 
vogelaars in Costa Rica...La Selva beschermt een 2000-tal ha laagland primair en 
secundair regenwoud grenzend aan het Parque Nacional Brauñlio Carillo. Nergens anders 
in het land wordt je zo overweldigend door vogelsoorten dan hier; vooral langs de meer 
open toegangsweg  naar het biologisch station en de bosrand rond de receptie gaat het 
vaak erg hard... het echte binnenste van het regenwoud daarentegen is een stuk minder 
productief maar levert wel vaak bijzondere waarnemingen op van echte typische schuwe 
bosvogels die je nu éénmaal alleen in het regenwoud tegenkomt... 
We concentreren ons in de voormiddag op de meer open gebieden en maken een 
wandeling door een pad gaande langs eerder secundair regenwoud en bosrand. Al snel 
merken we dat toekans hier zeer algemeen zijn en zowel Collared Aracari’s, Chestnut-
mandibled Toucanes en Keel-billed Toucans krijgen we uitgerbeid te zien. Ook zijn we 
allemaal onder de indruk van onze eerste trogon soort;  een mooie Garthered (Violaceous) 
Trogon wordt gespot langs de toegangsweg, waar ook papegaaien erg goed 
vertegenwoordigt zijn met White-crowned Parrots, Orange-chinned Parakeets, Mealy en 
Red-lored Parrots. Maar ook Long-tailed Tyrant , Grayish, Black-headed en Buff-throated 
Saltator, Gray-headed Chachalaca, Black-cowled Oriole en Plain-colored Tanager worden 
gespot. In een vruchtenstruikje vlakbij de parkeerplaats laat een White-collared Manakin 



zich mooi zien en ook Bananaquit en de fraaie Golden-hooded en Passerinni’s Tanager. 
We zijn ongeveer 1,5 uur onderweg en hebben 100 m afgelegd...na een korte koffiepauze 
gaan we verder langs een bospad langs secundair woud en komen we een groep army 
ants of trekmieren tegen, de grond zit werkelijk onder de mieren en spinnen, kakkerlakken, 
sprinkhanen en andere kleine beestjes maken dat ze wegkomen van deze vraatzuchtige 
6-voeters...een aantal vogels maken op hun beurt hier handig gebruik van door de op de 
vlucht gaande beestjes te vangen éénmaal ze uit hun schuilplaats komen...zo zien we van 
heel dichtbij een Great Tinamou en Northern Barred Woodcreeper tussen de mieren 
fourageren, ook   een Bright-rumped Atilla wordt kortstondig door enkelen 
gezien...verderop zit een groepje Crested Guans te fourageren en lukt het ons de schuwe 
en nerveuze Fasciated Antshrike te observeren en de kleurrijke Rufous-tailed Jacamar in 
de telescoop te krijgen. Op het einde van het pad staat onze chauffeur Ademar ons op te 
wachten met het heugelijke nieuws dat een koppeltje Great Green Macaws in een nabije 
wilde amandelboom zit te fourageren en na wat zoeken zien we ze ook inderdaad zitten... 
In de namiddag bezoeken we het echte primaire regenwoud, waar we kennis maken met 
enkele mooie spechten: in één enkele boom zien we namelijk zowel Black-heeked 
Woodpecker als Cinnamon Woodpecker en Chestnut-colored Woodpecker. Andere mooie 
waarneming is die van de Crested Owl en Vermiculated Screech-owl die diep weggedoken 
in de donkere schaduw van de vegetatie half zitten te slapen... 
 
04/02: Selva Verde Lodge – Arenal Observatory Lodge (Caraïbische laaglanden en 
middelgebergte) 
 
Selva Verde Lodge is een leuke jungle lodge gelegen aan de rand van de idyllische 
Sarapiqui rivier te midden van tropisch vegetatie. Bananenfeeders trekken hier allerlei 
kleurrijke vogels aan zoals Chestnut-mandibled Toucan, Collared Aracari’s en Montezuma 
Oropendola’s; fotografen kunnen er hun hart ophalen en zijn er niet weg te slaan...maar 
ook verschillende leuke wandelpaadjes gaande langs de bosrand en langs secundair 
regenwoud zijn ter beschikking voor hotelgasten. ‘s Morgens komen we allemaal bij elkaar 
voor een koffie en vervolgens nemen we post bij het uitkijkpunt over de Sarapiqui rivier 
waar we Snowy Egrets en Cattle Egrets zien langs vliegen...We wandelen vervolgens een 
tijdje evenwijdig met de rivier en komen Buff-rumped Warbler tegen, Louisiana 
Waterthrush, Spotted Sandpiper en Green Kingfisher, terwijl we een Fasciated Tiger- 
heron iets verderop een grote vis zien verslinden. Na het ontbijt gaan we nog even door op 
het terrein van Selva Verde en komen we Scaly-breasted Hummingbird, Bronze-tailed 
Plumeleteer  en White-necked jacobin tegen in de botanische tuin aangetrokken door de 
vele kleurrijke heliconia en ginger-bloemen. Ook Tropical Peewee, Dusky-capped 
Flycatcher, Red-legged Honeycreeper, Common Tody Flycatcher, Yellow-crowned 
Euphonia en Olive-backed Euphonia voegen we toe aan onze steeds groeiende 
vogellijst...Na een relaxte lunch met uitzicht op bananen-verslindende Oropendola’s en 
toekans rijden we verder richting het gebied  rond de Arenal vulkaan. Onderweg  
Maken we verschillende stops voor enkele fraaie vogels te bekijken en fotograferen zoals 
de Gray Hawk, Groove-billed Ani en een mooie Crested Caracara die minutenlang voor 
onze neus aan een klein plasje wat zit te scharrelen, tot groot vermaak van de 



fotografen...de leukste stop echter is iets verderop in de buurt van het Parque Nacional 
Volcan Arenal, waar een groepje zo goed als tamme White-throated Magpie-jays bijna op 
onze schouders komen zitten. Opnieuw gaan de fotografen uit hun dak... Aangekomen 
aan onze volgende lodge hebben we nog juist tijd om even te gaan kijken naar de feeders 
voor het grote terras van het restaurant waar de Montezuma Oropendola’s het voor het 
zeggen hebben maar ook kleurrijke tanagers en de Black-cheeked Woodpecker af en aan 
vliegen. 
 
05/02: Arenal Hanging Bridges – Arenal Observatory Lodge (Caraïbische middelgebergte) 
 
De paden bij Arenal Hanging Bridges zijn ideaal voor de observatie van enkele typische 
meer schuwere bosvogels zoals Antbirds, Woodcreepers en Wrens die in dit vogelrijke 
gebied leven. Daarnaast biedt deze wandeling een prachtige kijk op het dak van het 
regenwoud en omliggende groene landschap waaruit de prachtige bijna perfect 
symmetrische kegel van de Arenal vulkaan uit opdoemt...Nog voor zonsopgang zitten we 
reeds met z’n allen in de bus om vroeg te kunnen beginnen aan onze 
hangbruggenwandeling. Onderweg worden we alvast getrakteerd op enkele Common 
Pauraque’s die  we zien zitten midden op de zandweg waar we langs rijden. Onder het 
licht van de eerste zonnestralen spot chauffeur Ademar ook nog een Rufous Motmot, die 
vervolgens ook bijna iedereen te zien krijgt. 
Aan de ingang van de Arenal Hanging Bridges ontbijten we, hoewel het moeilijk is de 
aandacht erbij te houden met de vele vogelactiviteit rondom ons...Naast enkele algemene 
soorten zoals Great Kiskadee, Rufous-tailed Hummingbird en Rufous-collared Sparrow 
zien we ook mooi een koppeltje bont gestreepte Band-backed Wrens. In een 
vruchtendragende vijgenboom zien we heel wat bedrijvigheid van oa Gray-headed 
Chachalaca’s, Chestnut-mandibled Toucans, maar ook van  kleurrijke tanagers zoals de 
Golden-hooded Tanager, Bay-headed, Silver-throated en zelfs de zeldzame Rufous-
winged Tanager. Ook Yellow-throated Euphonia en kleurrijke Tropical Parula laten zich 
hier zien...De wandeling langs de hangbruggen geeft toegang tot een mooi stukje 
regenwoud. De vogels laten het echter een beetje afweten en de activiteit is wat minder 
dan normaal, daarnaast zijn de enkele soorten die we tegenkomen meestal moeilijk waar 
te nemen door moeilijke lichtomstandigheden en omdat het vaak erg snel gaat...dit is nu 
éénmaal de realiteit langs paadjes die dwars door het regenwoud gaat...desalniettemin 
krijgen we toch enkele mooie waarnemingen; zo laat een Dull-mantled Antbird zich uit zijn 
territorium lokken door playback waardoor iedereen hem van alle kanten goed kan 
bewonderen. Purple-crowned Fairy en Smokey-brown Woodpecker laten zich eveneens 
goed zien. Wat moeilijker zijn de mixed species flocks doe we tegenkomen met oa Squirrel 
Cuckoo, Plain Xenops, Wedge-billed Woodcreeper, Stripe-breasted Woodwren, White-
breasted Wood-wrne, Lesser Greenlet, Slate-colored Grossbeak, Hepatic Tanager en 
Tawny-capped Euphonia. Teruggekomen aan de bosrand bij de ingang worden we nog 
getrakteerd op de gracieuze vlucht van de Swallow-tailed Kite en is er heel wat activiteit in 
een weilandje met oa Variable, Thick-billed en White-collared Seedeater, Southern Rough-
winged Swallows en Olive-crowned en Gray-crowned Yellowthroats. Na de lunch keren we 
terug naar de lodge. Onderweg maken we nog een korte stop in de hoop de uiterst 



zeldzame Keel-billed Motmot te scoren nadat we de avond te voren een goede tip hadden 
gekregen van een andere vogelgroep...na enkele keren de playback te hebben afgespeeld 
krijgen we inderdaad antwoord en niet veel later zien we Keel-billed Motmot 
opduiken...meer nog... we zien zowel Broad-billed Motmot als Keel-billed liefdevol naast 
elkaar zitten op een tak...een prachtige en unieke waarneming waar iedereen met volle 
teugen van geniet...Na een welverdiende siësta komen enkelen tegen de late namiddag 
terug in actie om wat rond te wandelen langs de mooie tuinen van de lodge. Hier krioelt 
het zoals steeds van de kleurrijke vogels. Opnieuw vatten we post aan een vijgenboom 
beladen met kleine rode vruchtjes waar kleurrijke tanagers zich aan te goed doen. Naast 
enkele oude bekenden zien we ook nog de smaragdgroene Emerald Tanager en White-
throated Thrush. Ook Black-throated Green Warbler en Orange-bellied Trogon laten zich 
nog mooi zien.  
 
06/02: Arenal Observatory Lodge – Hacienda Solimar (Caraïbische middelgebergte – 
droge noordwesten) 
 
Na het ontbijt zijn we alweer onderweg voor een nieuw avontuur...wanneer we de 
toegangsweg van het hotel uitrijden worden we een hele tijd vergezeld van een coyote die 
gedurende een 10-tal minuten enkele meters voor ons uitloopt...unieke waarneming want 
zulke beesten zijn nu éénmaal zeer schuw en vaak slechts ‘s nachts actief...  
Vandaag wordt ons een heel ander deel van Costa Rica voorgeschoteld; we verlaten de 
vochtige Caribische kant van het land en van het moment dat we de continentale 
scheidingslijn oversteken en omlaag rijden richting laaglanden van het droge noordwesten 
begint het landschap rondom ons drastisch te veranderen. We bevinden ons werkelijk in 
een nieuwe wereld met dorre weilanden en steppeachtige vaak bladloze vegetatie.  
Hacienda Solimar, de eindbestemming van vandaag is een eenvoudige maar gezellige 
lodge gelegen te midden van één van Costa Rica’s grootste veehouderijen; overal zie je 
en hoor je runderen...gelukkig zijn er naast uitgestrekte weilanden hier nog enkele mooie 
stukken tropisch droog bos over en bevinden zich op het terrein ook enkele 
moerasgebieden waar het krioelt van de watervogels. Na een lekkere lunch op de “ranch” 
en een welverdiende siësta om het heetste moment van de dag te overleven besluiten we 
op zoek te gaan naar de avifauna van dit bijzondere natuurgebied in het gezelschap van 
Demetrio de lokale vogelgids die perfect op de hoogte is van waar de goede soorten zich 
schuilhouden...en dat illustreert hij al meteen door vlakbij de lodge ons mee te nemen naar 
de slaapplaats van een Pacific Screech-owl, een soort die we met zijn perfecte camoulage 
nooit zouden hebben gezien zonder de hulp van Demetrio...Vervolgens springen we de 
bus in en maken we een safaritocht door het uitgestrekte Haciedna Solimar hier en daar 
stoppend waar er wat te zien is. Ongeveer 90 % van de soorten die we hier waarnemen is 
absoluut nieuwe voor de trip; het open karakter van het weidse landschap maakt het dan 
ook nog eens makkelijk om de vogels te zien. In en rond de moerasgebieden zien we een 
koppeltje Jabirú’s, verschillende Wood Storks, en zeer veel reigersoorten met Cattle 
Egrets, Great Egrets, Snowy Egrets, Green Heron, Great Blue Heron, Bare-throated Tiger-
herons en Tricolored Heron. Ook Neotropical Cormorants, Anhinga’s, White Ibis en enkele 
Roseatte Spoonbills worden waargenomen. De meest algemene soort echter is de Black-



bellied Whistling Duck die werkelijk met 1000e individuen in grote groepen bij elkaar 
zit...hier en daar tussen de eenden zien we ook enkele Blue-winged Teals zitten en zelfs 
een Northern Shoveler, een vrij zeldzame wintergast in Costa Rica. Ook laten enkele 
steltlopertjes zich opmerken: de opvallende wit-zwarte Black-necked Stilts met 
contrasterende knalrode poten zien we fourageren in enkele ondiepe plasjes, maar ook 
Solitary en Spotted Sandpiper en een grote groep Killdeers zijn van de partij. Langs de 
schaarse vegetatie die we hier en daar tegenkomen zien we ook enkele typische vogels 
van het tropisch droog bos zoals de fraaie White-fronted en Yellow-naped Parrots en Spot-
breasted en Streak-backed Orioles. In de weilanden zien we Double-striped Thick-knees 
en Eastern Meadowlarks rondlopen. Maar ook roofvogels laten zich zien: American Kestrel 
en Peregrine Falcon worden als nieuwe soorten aan de triplijst toegevoegd. We eindigen 
aan een plek waar we bij een kolonie komen van de bizarre Boat-billed Herons, met hier 
en daar ook een Black-crowned Night-heron ertussen. Ze laten zich goed benaderen wat 
in dank wordt afgenomen door de fotografen...ook Lesser Nighthawks  krijgen iedereen 
goed te zien slapend op enkele horizontale takken van de bomen waar we onder staan: 
opnieuw zijn we overdonderd van de perfecte camouflage van deze nachtactieve 
vogelsoorten. Tegen de schemering rijden we bezweet en onder het stof  terug naar de 
lodge bij het prachtige schouwspel van de ondergaande zon die het hele landschap in een 
goeden gloed doopt... 
 
07/02: Hacienda Solimar – Hotel Villa Lapas (droge noordwesten – overgangszone droge 
noordwesten – zuidelijke pacifische laaglanden) 
 
Uit goede gewoonte maken we ook vandaag een vroege ochtendwandeling. Demetrio 
neemt ons mee naar een stukje bos waar we aan de rand gaan staan in de hoop de Long-
tailed Manakin te kunnen lokken met het geluid van Ferruginous Pygmee-owl...het duurt 
niet lang of van alle kanten komen vogeltjes aangevlogen: we zien Rufous-capped 
Warblers, White-lored Gnatcatchers, Banded Wren, Green-breasted Mango, Cinnamon 
Hummingbird en Steely-vented Hummingbird en ook de Ferruginous Pygmee Owl zelf. De 
long-tailed Manakin laat het echter afweten. We laten het ons niet aan ons hart komen 
want er zijn genoeg andere leuke soortjes te zien... ook Streaked Flycatcher, de fraaie 
Blue Grossbeak en Indigo Bunting worden aan onze lijst gevoegd...we proberen verderop 
nog eens een Long-tailed Manakin te lokken en deze keer blijken we antwoord te 
krijgen...het blijkt echter een (minder kleurrijke) vrouwtje te zijn en ze laat zich ook zeer 
moeilijk zien. 
Na het ontbijt vertrekken we per bus richting een mooi stuk tropisch droog bos, waar we 
kriskras doorwandelen. Na een kwartier is iedereen volledig zijn oriëntatie kwijt, maar 
gelukkig is er Demetrio nog die koelbloedig en geconcentreerd blijft op zoek naar de 
speciale soorten van dit gebied...eerste lukt het hem een Collared Forest Falcon te lokken, 
die iedereen mooi in de telescoop te zien krijgt...vervolgens komen we aan een koppeltje 
Spectacled Owls die schichtig onze richting uit zitten te kijken...ze houden het dan ook 
slechts enkele minuten vol, maar voldoende voor de fotografen om enkele leuke foto’s te 
maken. En het ene hoogtepunt volgt hier snel het andere op, want ook Black-headed 
Trogon en de spectaculaire Turqoise-browed Motmot laat zich enig goed 



bekijken...Teruggekomen bij de bus blijkt een Lesser Ground Cuckoo van vlakbij te 
vocaliseren en niet veel later, dankzij playback van de I-pod  wordt deze zeer schuwe 
vogel ook in de telescoop gezet. Via enkele wetlands keren we terug naar de lodge waar 
de lunch zijn opwachting maakt...we kunnen het echter niet laten nog even uit te stappen 
om nog wat rond te kijken, en ja hoor, er worden weer een heleboel nieuwe soorten 
gescoord...zo zien we enkele American Coots en Muscovy Ducks fourageren tussen de 
Black-billed Whistling Ducks aan de ene kant van de weg, terwijl  een Belted Kingfisher en 
een koppeltje Harris’s Hawk hun vliegkunsten laten bewonderen aan de andere kant.  
Na de lunch vertrekken we weer naar de volgende bestemming...we hadden hier zonder 
probleem wat langer kunnen blijven, maar beseffen dat er nog vele mooie dingen op het 
programma staan... 
In het kleine gehuchtje Colorado bezoeken we een zoutwinningsgebied aan de rand van 
de mangroves, waar het krioelt van de steltlopertjes en andere watervogels. Dit komt 
omdat het tijdstip van ons bezoek samenvalt met het hoogtij, wanneer de steltlopertjes 
geen plek hebben op het strand om te foerageren en dus op zoek gaan naar plasjes die 
meer landinwaarts liggen. Het valt niet mee om de vele soorten te identificeren; allen 
bevinden zich namelijk in hun grijs-grauw winterkleed, waardoor details zoals vorm, kleur 
en lengte van de snavel en poten uitsluitsel moet geven in vele gevallen...Zo 
onderscheiden we oa Black-bellied Plovers, Wilson’s Plover, Short-billed Dowitcher, 
Hudsonian Godwit, Whimbrell, Lesser Yellowlegs, Spotted Sandpiper, Willet, Surfbird, 
Semipalmated Sandpiper, Western Sandpiper, Least Sandpiper en Stilt Sandpiper. Maar 
ook een groepje sternen en meeuwen met oa Black Skimmers, Royal Terns, Laughing 
Gulls en Gull-billed Terns zijn aanwezig  en laten zich wel heel erg goed benaderen door 
de fotografen...Aan de mangroves proberen we nog wat typische mangrovespecialisten op 
te speuren maar verder dan een Panama Flycatcher komen we niet...de hitte speelt ons 
parten en we besluiten de bus terug op te zetten waar de airco op maximum wordt 
gezet...Een kort ritje later maken we nog een stop aan een wegrestaurant in Caldera waar 
we aan een riviermonding honderden Magnificent Frigatbirds kunnen bewonderen en ook 
enkele Brown Pelicans rondvliegen...Uitgeput na alweer een zeer productieve dag komen 
we in ons volgens hotel, Hotel Villa Lapas aan... 
 
08/02: Parque Nacional Carara – Hotel Villa Lapas (overgangszone droge noordwesten – 
zuidelijke pacifische laaglanden) 
 
Vandaag staat helemaal in het teken van het Parque Nacional Carara. Dit is een uniek 
natuurgebied dat één van de laatste grote stukken natuur beschermt in de overgangszone 
tussen het droge noordwesten en vochtige zuidwesten in Costa Rica. Invloeden van beide 
regio’s zorgen voor een zeer diverse soortenmix. Daarnaast is dit één van de laatste 
plekken in het land met een nog gezonde populatie Scarlet Macaws... 
Reeds voor het licht is zitten we al aan de ontbijttafel. Rond 6:30 u bevinden we ons reeds 
in het midden van het regenwoud in het Parque Nacional Carara. Eén van de eerste 
soorten die we tegenkomen is de Black-throated Trogon: een koppeltje van deze kleurrijke 
trogon soort laat zich van vlakbij bewonderen...iets verderop zien we een klein groepje 
Fiery-billed Aracari’s in een hoge kale boom landen, hun vuurrode bek wordt mooi belicht 



door de ochtendzon...Ook een White-whiskered Puffbird blijft lekker lang stil en 
bewegingloos zitten waardoor iedereen hem goed te zien krijgt in de telescoop en ook 
mooie foto’s kunnen genomen worden. Dit geldt eveneens voor de Blue-throated 
Goldentail: een kleine kolibrie met opvallen rode snavelbasis en mooie paarse borst. Leuk 
ook is de waarneming van een koppeltje Scarlet Macaws aan een nest: een holte in een 
grote wilde cashewboom. Maar de vogel van de dag is ongetwijfeld de zeldzame Chuck-
will’s Widow; een nooit eerder geziene soort door gids Pieter Westra en omschreven als 
“Very Uncommon (or seldom detected) NA migrant”. Dit is een forse nachtzwaluwachtige 
die op het uiteinde van een dooie tak zit en ook net dezelfde kleur heeft van die tak: een 
absolute meester in de camouflage...Niet veel later horen we van vrij dichtbij de uiterst 
schuwe Streak-chested Antpitta: antpitta’s zijn steeds moeilijk om waar te nemen: het zijn 
echte bosvogels die vaak geruisloos voortbewegen op de donkere bosbodem...met de I-
pod slagen we er in de vogel dichterbij te lokken. Geduldig wachtend op onze knieën de 
bosbodem afspeurend lukt het enkelen deze bijzondere soort waar te nemen.   De meeste 
vogelsoorten zien we echter in nerveuze mixed species flocks, die vaak snel door de 
boomtoppen heen en weer schieten. Hierdoor is het niet altijd even makkelijk om de 
vogels goed te zien; we onderscheiden Plain Xenops, Cocoa Woodcreeper, Black-hooded 
Antshrike, Dot-winged Antwren, Dusky Antbird, Chestnut-backed Antbird, Ochre-bellied 
Flycatcher, Northern Bentbill, Slate-headed Tody-flycatcher, Eye-ringed Flatbill, Ruddy-
tailed Flycatcher, Rufous-breasted Wren, Riverside Wren, Tropical Gnatcatcher, Yellow-
throated Vireo, Lesser Greenlet, White-shouldered Tanager en Bay-headed Tanager.  In 
de namiddag bezoeken we een stukje bos dat wat meer open is waar we wat andere 
soorten waarnemen zoals Passerini’s Tanager, Barred Antshrike en Streaked Flycatcher 
en eindigen we aan een klein plasje waar we enkele Boat-biled Herons in de bomen zien 
zitten en een fraaie Protontary Warbler even heel dichtbij komt. De show wordt echter 
gestolen door de American Pygmee-kingfisher: de kleinste ijsvogelsoort van het 
Amerikaanse continent die een hele tijd voor onze neus blijft zitten op een tak hangend 
boven het water...een leuke afsluiter voor alweer een boeiende en intensieve dag...   
 
09/02: Rio Tarcoles tour – Esquinas Rainforest Lodge (overgangszone droge noordwesten 
– zuidelijke pacifische laaglanden – zuidelijke pacifische laaglanden) 
 
De mangroves in Costa Rica zijn voornamelijk geconcentreerd aan de Pacifische kust en 
dragen in belangrijke mate bij aan de hoge diversiteit in vogelsoorten. Naast enkele 
typische mangrove-specialisten (de endemische Mangrove Hummingbird, Mangrove 
Warbler, een resident ondersoort van Yellow Warbler, Mangrove Vireo, Panama 
Flycatcher, Mangrove Cuckoo en de zeldzame Yellow-billed Cotinga,...) kan men in de 
mangroves zeer veel watervogels verwachten, en zelfs typische bosvogels zoals spechten 
en papegaaien. Zo zijn de mangroves aan de Tarcoles rivier aan de rand van Parque 
Nacional Carara belangrijk nestgebied voor de spectaculaire Scarlet Macaw. Een 
boottocht door de mangroves is dus een absolute must ....  
Reeds om 6:00 u staan we aan de kade op onze boot te wachten en de volgende 3 uur 
wordt we overdonderd met de hoeveelheid maar ook schoonheid van de avifauna van de 
mangroves. Het zachte zonlicht van de vroege ochtend zorgt voor prachtige 



fotografiemogelijkheden van enkele mooie soorten die behendig en met geduld worden 
benaderd door onze kapitein. Purple Galinule, Turqoise-browed Motmot, Bare-throated 
Tiger-herons, Osprey  en overvliegende Scarlet macaws stelen de show. Maar ook enkele 
nieuwe soorten worden aan onze lijst toegevoegd zoals de Southern Lapwings, Yellow-
crowned Night-heron, Greater Yellowlegs, Crane Hawk, Plumbeous Kite en Scrub 
Euphonia.  Ook opmerkelijk is de varieteit aan ijsvogels: 5 vand e 6 soorten worden 
waargenomen, zowel Ringed als Green Kingfishers laten zich gewillig van dichtbij 
fotograferen. Ook leuk zijn de voortdurend aanwezige Mangrove Swallows die gedurende 
de hele boottocht ons vano p korte afstand blijken te volgen...Na de boottocht keren we 
terug naar het hotel voor een laat ontbijt, onderweg stoppen we nog even aan een 
slaapplaats waar een koppeltje Black-and-white Owls zich schuilhoudt... 
Tegen 11:00 u zijn we op weg naar onze volgende bestemming; het is best een lange rit, 
we gaan immers naar de afgelegen Esquinas Rainforest Lodge gelegen in de zuidelijke 
pacifische laaglanden op een 50-tal km van de Panamese grens. Onderweg picknicken we 
aan een mooi tropisch strand bezaaid met kokospalmen en amandelbomen. Tijdens de 
lunch zorgen de Brown Pelicans voor entertainment. Tegen de late namiddag komen we 
aan in het gehuchtje La Gamba. Onderweg registreren we nog enkele Roadside Hawks en 
enkele Pale-vented Pigeons. We lassen nog een korte stop in om naar een actieve 
nestkolonie te gaan van Crested Oropendola. Deze soort komt enkel voor in het extreem 
zuiden van Costa Rica. Het duurt niet lang of er komen enkele aanvliegen; Oropendola 
soort nummer 3 van de lijst...maar we merken al snel dat de lange afstand die we hebben 
afgelegd ons weer naar een heel nieuwe avifauna heeft gebracht want we zien heel wat 
nieuwigheden in de buurt van het oropendola nest: Blue-headed Parrots zien we 
overvliegen, een koppeltje Thick-billed Euphonias zien we fourageren in een cecropia 
boom , evenals een Red-crowned Woodpecker. Bronzed Cowbird en Black-striped 
Sparrow blijken vrij algemeen...dat belooft voor de komende dagen...  
 
10/02: Esquinas Rainforest Lodge (zuidelijke pacifische laaglanden) 
 
Esquinas Rainforest Lodge is een kleine lodge gelegen aan de rand van een mooi stuk 
laagland regenwoud van het Parque Nacional Piedras Blancas. Er bestaat een uitgebreid 
netwerk van paden gaande door het regenwoud waar men op zoek kan gaan naar de 
typische bosvogels eigen aan de streek. Maar ook de toegangsweg gaande langs 
uitgestrekte weilanden en palmplantages leveren vaak interessante lokale specialiteiten 
op. Dit maakt Esquinas Rainforest Lodge één van de betere opties (en zeker de meest 
toegankelijke) van waar men de endemische avifauna van het Osa schiereiland en de rest 
van de zuidelijke pacifische laaglanden kan observeren.  
Reeds vroeg zijn we op pad om op zoek te gaan naar de endemische Black-cheeked Ant-
tanager. Deze soort komt enkel voor in het Osa schiereiland van Costa Rica en 
nabijgelegen Golfe Dulce gebied en nergens anders ter wereld. De mooie melodieuze 
zang van de Black-cheeked Ant-tanager is één van de eerste natuurgeluiden die de 
ochtend aankondigt...het zien van deze schuwe bosvogel is echter niet makkelijk. In het 
schaduwrijke regenwoud zien enkelen hem schichtig heen en weer schieten. Buiten nog 
een Buff-throated Foliage Gleaner, Great Tinamou en zelfs een glimp van een Little 



Tinamou is het echter zeer moeilijk om langs de smalle modderige bospaadjes met z’n 
allen vogels te observeren. Maar niet getreurd, want rond de lodge, langs de bosrand en 
de kleine botanische tuin is genoeg te zien. Een koppeltje Great Currasows loopt rustig te 
fourageren op het gazon onder een vruchtenboom en ook Orange-biled Sparrows, 
Riverside Wren en Spot-crowned Euphonia laten zich makkelijk zien. De vele heliconia en 
ginger bloemen die langs de lodge staan trekken heel wat kolibries aan; Bronzy Hermit, 
Long-billed Hermit, Stripe-throated Hermit, Violet-headed Hummingbird en zelfs  Charming  
Hummingbird worden waargenomen lijst. Langs de toegangsweg zien we ook nog van 
vlakbij voor het eerst de endemische Baird’s Trogon en een Yellow Tyrannulet. In de 
namiddag gaan we op verkenning bij de uitgestrekte weilanden. Onze eerste stop levert al 
meteen een Striped Cuckoo op; iets verderop zien we een groepje Costarican Swifts 
rondvliegen en laat een Streaked Saltator zich zien evenals de Olivaceous Piculet. Voor 
de rest liggen de weilanden er erg rustig bij, tot het plots begint te regenen. Dit blijkt een 
trigger te zijn voor heel wat vogels want plots komen ze overal te voorschijn: Black-
breasted Blackbird, Smooth-billed Ani en Fork-tailed Flycatcher worden bedrijvig en op 
enkele vierkante meter zien we zowel Variable Seedeater, White-collared Seedeater, 
Yellow-bellied Seedeater en Thick-billed Seed-finch bij elkaar zitten. In de Erythrina 
bomen zien we een grote groep Crimson-fronted Parakeets en enkele kolibries zoals 
Green-breasted Mango, Blue-throated Goldentail en Long-billed Starthroat. Ook leuk is de 
American Pygmee Kingfisher die we onverwacht zien zitten van vlakbij in de tuin van een 
huisje turend in een plasje van twee keer niks...Op de terugweg naar de lodge schrikt onze 
bus nog een Gray-necked Woodrail op die we in de bijna duister zien wegrennen. 
 
11/02: Esquinas Rainforest Lodge – Hotel Savegre (zuidelijke pacifische laaglanden – 
hooglanden) 
 
Onze dagelijks vroege ochtendwandelingen maken we door een oude cacao-plantage, 
waar we een lek tegenkomen van Red-capped Manakin. Enkele keren laat het kleurrijke 
mannetje met bloedrode kop en contrastrerend zwart lichaam en gele dijen zich zien. Ook 
Crested Guan, Gray-headed Chachalaca en zelfs Great Currasow worden reeds voor het 
onbijt waargenomen.  
Onderweg naar onze volgende plek gaan we langs een ware hoogte-gradiënt, beginnend 
practisch op zeeniveau ter hoogte van Esquinas Rainforest Lodge, en via de Cerro de la 
Muerte rond ongeveer 3400 m, eindigend in San Gerardo de Dota op 2200 m. Onderweg 
maken we verschillende stops langs enkele leuke vogelgebieden. Voor de lunch stoppen 
we in het restaurant van Talari Mountain Lodge, een kleine lodge gelegen in het 
middelgebergte rond 800 m hoogte aan de voet van het Talamanca gebergte. Het 
restaurant is gemaakt op een heuvel en geeft mooi uitzicht op de toppen van de bomen 
waardoor we heel wat vogelsoorten te zien krijgen op ooghoogte. Ook aan de 
vruchtenfeeders verschijnen veel vogelsoorten. De fraaie Speckled Tanager wordt hier 
door enkelen waargenomen, en ook eerder geziene kleurrijke soorten zoals Red-legged 
en Green Honeycreeper worden gezien en gefotografeerd. Chauffeur Ademar blijft ons 
verassen en wijst ons op de slaapplaats van een Kinkajou, een zeldzame in de bomen 
levend klein ‘s nacht actief zoogdier.  



Na de lunch gaan we het echte hooggebergte in. Een stop aan restaurant Vista del 
General levert ons naast een heerlijke koffie ook mooie uitzichten op en enkele kleurrijke 
vogelsoorten zoals Golden-hooded en Cherrie’s Tanagers. Enkele krijgen hier ook de 
Violet Sabrewing te zien, Costa Rica’s grootste kolibrie. En we gaan nog hoger, op een 
gegeven moment komen we zelfs boven de boomgrens uit in de zogenaamde paramo-
vegetatie; de natuurlijke vegetatie die ontstaat op grote hoogtes bestaande uit oa lage 
struiken, mini-bamboes en wolfsklauwen. De avifauna is hier minder divers dan in de 
laaglanden maar wel uniek. We stappen even uit om de sfeer wat op te snuiven. Voor het 
eerst tijdens onze rondreis wordt een extra trui bovengehaald. We krijgen de Timberline 
Wren te zien, een mooie Volcano Hummingbird, red-tailed Hawk en Slaty Flower-piercer. 
We dalen vervolgens de Savegre vallei af richting San Gerardo de Dota. Onderweg 
moeten we steile en smalle weggetjes langs. Opnieuw betreden we een nieuwe wereld 
bestaande uit bomen bijna volledig beladen met epifyten (planten die bovenop andere 
planten groeien) zoals bromelia’s, mossen, varens en zelfs orchideeën... 
 
12/02: Hotel Savegre (hooglanden)  
 
Vanuit het comfortabele Hotel Savegre hebben we toegang tot bloemenrijke tuinen waar 
ook kolibriefeeders hangen. Je moet hier niet veel moeite doen om de typische 
kolibriesoorten van deze streek waar te nemen: Green Violetear, Magnificent 
Hummingbird en White-throated Mountain-gem zijn de meest algemene, Stripe-tailed 
Hummingbird zien we foeragerend aan enkele rode bloemen terwijl vooral vrouwtjes van 
Scintillant Hummingbirds aan de kleine fuschia bloemen komen. Daarnaast is ook Acorn 
Woodpecker een makkelijke waarneming in de grote bomen rond het hotel, terwijl Flame-
colored Tanager, Silver-throated Tanager en Blue-gray Tanager naar de bananenfeeder 
komen. Ook is er een uitgebreid netwerk van wandelpaden vetrekkend van het hotel 
gaande door een mooi privénatuurreservaat met een prachtig nevelwoud waar de meer 
typische bosvogels aan bod komen. Maar uiteindelijk is het vooral de aanwezigheid van de 
Resplendent Quetzal die de streek rond San Gerardo de Dota wereldbekend maakt onder 
natuur-en vogelliefhebbers. Het mannetje van deze grote rood-groene trogon-achtige heeft 
2 lange staartpennen van wel 1 meter lang die sierlijk achter hem aan golven in zijn vlucht. 
Volgens velen is dit de mooiste vogel van het westelijk halfrond... 
We zijn dan ook al vroeg op pad op zoek naar deze bijzondere vogel en rijden richting een 
plek waar een koppeltje zou moeten bezig zijn aan het bouwen van een nest (een holte in 
een dode boom). We blijken niet de enige toeschouwers te zijn, verschillende groepjes 
staan klaar met verrekijker en telescoop in de aanslag...we moeten maar even geduld 
hebben want al gauw komt een mannetje quetzal aanzetten...de telescoop wordt in stelling 
gebracht, maar al snel vertrekt het mannetje al weer en laat zich niet meer zien...we 
blijven nog even geduldig wachten en ondertussen  noteren we ook Spot-crowned 
Woodcreeper en een Mountain Elaenia in een naburige boom, maar de quetzal laat zich 
niet meer zien... 
Na het ontbijt krijgen we een lift van een oude Toyota Landcruiser 4 x 4 een steile berg op 
richting een oud eikenbos, waar we een wandeling maken en enkele typische bosvogels 
waarnemen, de meeste opnieuw voorkomend in nerveuze mixed species flocks. De 



Collared Redstart laat zich echter zeer goed benaderen en fotograferen, ook Ruddy 
Treerunner, Ruddy-capped Nightingale-thrush, Yellow-thighed Finch, Black-cheeked 
Warbler, Wilson’s Warbler, Yellow-winged Vireo en Sooty-capped Bush-tanager zijn vrij 
makkelijk te zien. Black-throated Green Warbler en Flame-throated Warbler zitten wat 
hoger in de boomtoppen en de kleurrijke Golden-browed Chlorophonia  zit helemaal in de 
hoogste etages van het bos...we horen ze overal, maar slechts na enkele minuten 
geconcentreerd de boomtoppen af te speuren slagen enkelen er in ze te zien...Op weg 
naar beneden kunnen we genieten van prachtige uitzichten op de vallei en wordt nog een 
Rufous-browed Peppershrike gespot. 
In de namiddag besluiten we dat we wel eens een beter en langer zicht willen hebben op 
de Respledent Quetzal en we keren terug naar de plek van vanmorgen...de quetzal laat 
zich echter niet zien...wel zien we een Great Blue Heron in een hoge boom zitten, een 
soort die allesbehalve algemeen is op deze hoogtes...We besluiten daarom naar een 2de 
plek te gaan waar een ander koppeltje zou moeten werkzaam zijn aan een nest, op het 
pad naar de waterval de Savegre rivier volgend...daar aangekomen zien we een vrouwtje 
zitten, dat echter snel wegvliegt. We wachten een half uurtje, maar van een quetzal is 
geen spoor meer...we wandelen nog even langs de rivier en zien onder een grote rots een 
actief nest van zowel Black Phoebe als Toorent Tyrannulet...We houden de moed erin en 
zijn nog steeds vastbesloten om verder te zoeken naar de quetzal en besluiten terug te 
gaan naar de plek  van vanmorgen...tevergeefs; de quetzal laat het afweten...het is 
ondertussen al bijna 5:00 en het begint te schemeren...ineens krijgen we te horen dat een 
mannetje gesignaleerd is bij de waterval, dus we schieten allemaal de bus in, en die 
scheert weg; het laatste stukje rennen we richting de waterval; op de bewuste plek krijgen 
we te horen van de  groep die de quetzal had gerapporteerd dat hij 2 minuten geleden is 
gaan vliegen. We snellen iets verder in de richting waar de quetzal  is gaan vliegen en 
houden halt...het is bijna donker en we zijn uitgeput. Ineens roept Petra DAAR ZIT IE !!!! 
en jawel we worden eindelijk beloond voor ons geduld: een prachtig mannetje zit fier in 
een boomtop ons aan te staren...telescoop wordt in stelling gebracht en iedereen krijgt 
waar hij/zij recht op heeft: een blik op de mooiste vogel van het westelijk halfrond... een 
paar minuten later zien we hoe de quetzal, man en vrouw samen dieper het woud 
intrekken...de vreugde is intens en ‘s avonds wordt er geklonken op deze bijzondere 
waarneming...  
 
13/02: Hotel Savegre – Quetzal Paradise Lodge – Sanchiri Lodge (hooglanden – 
Caraïbische middelgebergte) 
  
 We vragen ons af of het nog wel mogelijk is nog nieuwe soorten te scoren, we hebben 
immers al zo veel gezien...maar de ochtendwandeling door de tuinen van het hotel en aan 
de rand van het bos de Savegre rivier volgend is toch weer zeer productief met oa Olive-
striped Flycatcher, Dark Peewee en Common Bush-tanager als nieuwe soorten, samen 
met enkele oude bekenden. Na het ontbijt pakken we de bus in en vertrekken we; 
onderweg komen we de plek tegen waar we zo lang tevergeefs staan wachten hebben op 
de quetzal de vorige dag. Het prachtige mannetje zit doodleuk voor het nest in wording en 
laat zich uitgebreid bewonderen. We zien zelfs het mannetje en vrouwtje afwisselend aan 



het nest werken, een holte in een dode boom. Een beter afscheid aan San Gerardo de 
Dota kunnen we ons niet voorstellen ! Vervolgens gaan we op de koffie bij Miriam, een 
gezellige dame met een klein huisje waar lekkere koffie en vers braambessen-sap 
geserveerd worden, maar ook bekend om de vele vogels die vlakbij komen om 
keukenrestjes te komen oppikken. De fotografen zijn druk in de weer met Acorn 
Woodpeckers en Flame-colored Tanagers. Miriam wijst ons ook op een vruchtenboom 
waar de Long-tailed Silky-flycatcher komen fourageren. Het is even zoeken, maar na een 
tijdje is hij te horen en ook te zien op enkele meters afstand... 
We dalen een stukje af richting Centrale Vallei maar voor het zover is doen we nog een 
wandeling in de buurt van Quetzal Paradise Lodge door een gelijkaardige omgeving als 
San Gerardo de Dota. Maar omdat we hier juist iets hoger zijn komen er ook iets andere 
vogelsoorten voor. We krijgen de hulp van extra lokale gids Jorge, die heel wat leuke 
soortjes voor ons te voorschijn haalt...Het begint allemaal met een grote flock van oa 
Spangle-cheeked Tanagers samen met  Sooty-capped Bush-tanagers en Ruddy 
Treerunners. Vooral de Spangle-cheeked Tanagers veroorzaken heel wat opwinding in de 
groep...het zijn dan ook zeer kleurrijke vogels...Jorge lijkt vervolgens wat doelloos dwars 
door het bos te lopen maar ineens hebben we zicht op een koppeltje Black-and-yellow 
Silky Flycatchers, opnieuw een zeer bijzondere soort. We dalen verder af en komen op 
een plek waar 100e Barred Parakeets zitten; bij de minste beweging slaan ze alarm en 
vliegen ze op om dan weer ergens in het groene bladerdak volledig op te lossen. Dankzij 
de scherpe ogen van Jorge weten we er toch enkele te lokaliseren. De telescoop wordt in 
stelling gebracht, maar zelfs in de telescoop is deze kleine groene parkiet tegen de groene 
achtergrond zeer moeilijk waar te nemen...Het beste houdt Jorge echter voor het einde; hij 
neemt ons namelijk mee naar de slaapplaats van een koppeltje Dusky Nightjars die dicht 
tegen elkaar op een horizontale tak zitten te dommelen...De wandeling eindigt aan een 
gezellig restaurantje waar verse  forel wordt geserveerd en waar het een helse drukte is 
van kolibries met voornamelijk Fiery-throated Hummingbirds aan de suikerfeeders...We 
vervolgen onze weg richting Centrale Vallei... de aanwezigheid van Great-tailed Grackles 
en zeer veel Cattle Egrets kondigen de bewoonde wereld weer aan...we rijden naar 
Paraíso waar we de laatste paar dagen verblijven in een klein hotelletje met mooi uitzicht 
op de Orosi vallei... 
 
14/02: Parque Nacional Tapanti, Cachi meer en Ujarás – Sanchiri Lodge (Caraïbische 
middelgebergte) 
 
In de vallei van Orosi is het prachtige nevelwoud van Parque Nacional Tapanti de 
voornaamste attractie voor de vogelliefhebber. Dit weinig bezochte nationaal park ligt op 
de oostelijke flanken van het Talamanca gebergte rond 1000 m hoogte. Invloed van zowel 
de hooglanden als de Caraïbische laaglanden zorgen hier voor een interessante 
soortenmix. Parque Nacional Tapanti staat bekend om zijn grote mixed species flocks en 
is een plek waar weinig volk komt en je goed kan vogels observeren langs een brede weg 
met goed zicht op nevelwoud aan beide kanten. Wat Parque Nacional Tapanti ook 
bijzonder maakt is dat er veel bijzondere soorten voorkomen die elders zeer moeilijk te 
zien zijn. Daarnaast vormen het stuwmeer van Cachi en de semi-open gebieden rond 



Ujaras interessant habitat met andere vogelsoorten die goed te combineren zijn met een 
bezoek aan Parque Nacional Tapanti. 
Reeds zeer vroeg rijden we het Parque Nacional Tapanti in en direct worden we 
verwelkomd door een hele bende Chestnut-headed Oropendola’s, die vlak aan de ingang 
een actieve broedkolonie blijken te hebben. Maar ook Golden-bellied Flycatcher, een 
mooie Eemerald Toucanet, Spotted Woodcreeper, Tropical Parula, Silver-throated 
Tanager, Common Bush-tanager en Elegant en Tawny-capped Euphonias maken deel uit 
van een grote flock die zich rond de ingang schuilhoudt. De lawaaierige Black-eared 
Woodquails klinken zeer dichtbij, maar laten zich niet zien en worden als enkel gehoord 
geregistreerd. Gedurende de ongeveer 4 uur durende wandeling die we maken door het 
nationaal park zijn er maar weinig momenten dat het rustig is, we gaan van de ene in de 
andere flock en ondanks het miezerige weer is de vogelactiviteit enorm. Hoogtepunten zijn 
de Prong-billed Barbet en de Red-headed Barbet, die iets moeilijker te zien is, De 
bloedrode White-winged Tanager en de Collared Trogon. Maar ook genieten we van 
mooie waarnemingen van oa White-bellied Mountain-gem, Green Thorntail, Red-faced 
Spintail, Spotted Barbtail, Immaculate Antbird, Rufous Piha, Eye-ringed Flatbill, Slate-
throated Redstarts, Three-striped Warblers, en Spangle-cheeked Tanagers. Aan de rivier 
duurt het een dikke 15 minuten geduldig elke steen afspeurend voor we de American 
Dipper te zien krijgen...later blijkt er ook een tweede te zitten...Op de terugweg pikken we 
nog een mooie Crimson-collared Tanager op en zien we ook Variable Seedeaters en 
Thick-billed Seedfinches. We lassen een kleine siësta in na de lunch en om15:00 gaan we 
weer op pad; eerst naar het Cachi stuwmeer. Op weg daar naartoe zien we zowel 
Roadside Hawk als de schuwe Bicolored Hawk. Op het meer zwemmen honderden Lesser 
Scaups...we proberen andere soorten te identificeren, maar verder dan enkele Blue-
winged Teals komen we niet. Wel leuk zijn de Least Grebes die we eerder nog niet gezien 
hadden; verder komen we ook nog Neotropical Cormorant tegen, Black-crowned Night-
heron, Wood Stork en een Green Kingfisher tegen. Verderop rond de ruïnes van Ujaras is 
het een beetje rustig en de doelsoorten komen er niet echt uit. Een Plain Wren houdt ons 
echter een hele tijd bezig, maar het beest is te schuw om uit zijn schuilplaats te komen. 
We sluiten af met een mooie Garden Emerald aan de rand van de “chayote” plantages. ‘s 
Avonds gaan we uilen zoeken, maar tevergeefs...het levert niets op...hoewel de vorige 
nacht duidelijk een Mottled Owl aan het vocaliseren was... 
 
 15/02: Sanchiri Lodge – Hotel Buena Vista (Caraïbische middelgebergte – Centrale 
Vallie) 
 
Opnieuw produceert onze dagelijkse ochtendwandeling weer enkele nieuwe soorten met 
oa Blackburnian Warbler, Mourning Warbler en Lesser Goldfinch. Al deze soorten worden 
langs de toegangsweg naar de lodge gespot. Eindelijk ziet iedereen de Plain Wren, die de 
vorige dagen wel duidelijk te horen was, maar te schuw was om te voorschijn te 
komen...Na het ontbijt neemt onze gids Pieter ons mee naar zijn tuin waar we getrakteerd 
worden op kofffie. Onderweg wordt ook nog een Sharp-shinned Hawk en Short-tailed 
Hawk gespot, Tropical Peewee en Yellow-bellied Flycatcher en in Pieters tuin krioelt het 
van de Rufous-tailed Hummingbirds en zien we ook een Green-breasted Mago 



fouragerend aan de verbena bloemetjes  voor het terras. Na een hartelijk afscheid aan 
Pieters familie gaan we richting San José en komen we opnieuw echt in de stad...dit is wel 
even aanpassen na 14 dagen intensief midden in de natuur te hebben vertoefd...onderweg 
bezoeken we het mooie “Chieton Moren” museum en souvenirwinkel waar we kunnen 
kennis maken met de cultuur van enkele Costaricaanse precolombiaanse volkeren. We 
eindigen in het  mooie Hotel Buena Vista, gelegen op de flanken van de Poas vulkaan te 
midden van de koffieplantages. ‘s Avonds klinken we op een geslaagde reis. We eindigen 
met 442 waargenomen soorten, waarvan 15 soorten enkel gehoord werden. In totaal 
werden vertegenwoordigers van 63 vogelfamilies waargenomen.  
  
 


