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SNP Natuurreizen en Aratinga Tours 

 

Begeleiding:  

Pieter Westra 

 

Programma:  

04/11: aankomst, Hotel Buena Vista 

05/11: bezoek Poas vulkaan en koffieplantages, Hotel Buena Vista 

06/11: bezoek Parque Nacional Braulio Carillo, Selva Verde Lodge 

07/11: bezoek La Selva biologisch station, Selva Verde Lodge 

08/11: naar La Fortuna, Hotel Lomas del Volcan, El Silencio trail 

09/11: bezoek Arenal Hanging bridges; Hotel Lomas del Volcan 

10/11: naar La Ensenada Lodge 

11/11: bezoek Hacienda Solimar, La Ensenada Lodge 

12/11: naar Carara gebied, Hotel Villa Lapas 

13/11: bezoek Parque Nacional Carara en bootexcursie op Tarcoles Rivier, Hotel Villa Lapas 

14/11: naar Dominical, Hacienda Barú 

15/11: Hacienda Barú 

16/11: bezoek Finca Los Suisos, naar San Gerardo de Dota, Savegre Mountain Lodge 

17/11: los robles trail, Savegre Mountain Lodge 

18/11: naar San José, Hotel Rincon de San José 

19/11: bezoek San José centrum, terugvlucht 

 

Reisverslag:  

 

04/11: aankomst in Costa Rica 

Mooi op tijd komt de groep aan in Costa Rica. Een korte transfer brengt ons naar Hotel Buena Vista, 

iets buiten het centrum van Alajuela...aan de bar komt iedereen gezellig samen voor een eerste 

kennismaking...verwachtingen over de reis en eerdere reiservaringen worden uitgewisseld, maar al 

snel kruipt iedereen zijn bed in om de volgende dag met volle energie aan het Costa Rica avontuur 

te beginnen 

 

05/11: bezoek Poas vulkaan + koffieplantages 

Vol verwachtingen staat iedereen reeds voor het afgesproken uur ‘s morgensvroeg aan de 

koffietafel met verrekijkers en camera’s in de aanslag...het weer ziet er stralend uit en de Poas 

vulkaan, die vandaag op het programma staat ligt helemaal open...dat belooft... 

http://www.snp.nl/
http://www.aratinga-tours.com/


In de tuin van het hotel krijgen we naast een prachtig uitzicht op de Centrale Vallei ook onze eerste 

vogelsoorten te zien...de nerveuze Yellow Warbler, een vrij algemene noordelijke wintergast in 

Costa Rica bijt de spits af, en al snel blijken de koffieplantages gelegen voor het hotel een ideale plek 

voor een introductie tot enkele 

algemene soorten van Costa Rica; zo 

zie we de mooie Blue-gray Tanager, 

nationale vogel Clay-colored Thrush, 

kleurrijke Baltimore Oriole, Rufous-

colored Sparrow en White-winged 

Dove.  Na het ontbijt komt Ricardo, 

onze chauffeur ons ophalen; juist voor 

we in de bus stappen zien we een 

Short-tailed Hawk overvliegen en 

onze eerste Turkey Vulture...met het 

zonlicht in de rug is zijn knalrode kop 

zeer goed te zien. Op weg naar de 

Poas vulkaan merken we al snel dat zowel Turkey Vulture en Black Vultures zeer algemeen zijn in 

Costa Rica...we bereiken het Parque Nacional Volca Poas bij stralend weer en worden dan ook 

getrakteerd op een prachtig uitzicht op de hoofdkrater en kratermeer en omliggend groene 

landschap...We vervolgen onze weg richting de uitgedoofde Botos krater door een mooi stukje “elfin 

forest” bestaande uit kleine en gedrongen boompjes beladen met epifyten...vogels zijn aanwezig, 

maar zijn te snel om zich echt te laten zien...wanneer we aan de Botos Lagoon komen merken enkele 

een grote zwarte “kip” op in de bomen...de eerste van vele kippen die we zullen zien tijdens deze 

reis...Bij nadere bestudering lijkt het om de Black Guan te gaan: een grote kalkoenachtige vogel 

endemisch voor de bergen van Costa Rica en West-Panama, die zich voornamelijk met vruchten 

voedt... op het einde van de wandeling laten enkele vogeltjes zich vrij goed benaderen en bekijken: 

de meest bijzondere is de Buffy Tuftedcheek, maar ook zien we Black-cheeked Warbler, de Yellow-

thighed Finch met de gele sokjes,  enkele Black-cheeked Warblers, Slaty Flowerpiercer en de meest 

algemene van het groepje: de Sooty-capped Bush-tanager ...  

Na een lekkere lunch met aardbeidrankje bezoeken we een botanische tuin waar het krioelt van de 

kolibries die op de vele suikerfeeders afkomen...al de kleuren van de regenboog komen aan bod in 

de fraaie veren van deze nectardrinkers. Sommige kleuren flitsen zelfs ineens op afhankelijk van de 

lichtinval en de hoek van waaruit je naar de vogel kijkt...heel bijzonder ...we zien maar liefst 6 

soorten kolibries: de grote paarse Violet Sabrewing, de Green Violetear, Stripe-tailed Hummingbird, 

Purple-throated Mountain-gem, Magnificent Hummingbird en Volcano Hummingbird...In de 

namiddag krijgen we een stevige regenbui, de moedigsten onder ons belet dit echter niet nog wat 

in de koffieplantage rond het hotel rond te gaan struinen, wat nog enkele mooie soorten oplevert, 

waarvan de fraaiste de mooie blauw-gele Yellow-throated Euphonia.  Daarnaast registreren we ook 

nog de Yellow-throated Vireo, Chestunt-sided en Tennessee Warbler en Hoffman’s Woodpecker. 

 

06/01: Parque Nacional Braulio Carillo en aankomst in de Caraïbische laaglanden  



Opnieuw veel volk en belangstelling ‘s ochtendsvroeg aan de koffietafel...Het doel van de 

ochtendwandeling is de mooie Blue-crowned Motmot vinden, een kleurrijke vogel met een typische 

lange, onderbroken staart. Al snel horen we zijn typische whoop-whoop geluid...en we gaan er op 

af...maar de motmot laat zich niet makkelijk zien...we geven echter niet op en onze moeite wordt 

uiteindelijk beloond; op het terrein van  de buren zit de Motmot in een nabije boom...we kunnen 

eindelijk rustig  gaan ontbijten... 

Onze volgende bestemming Selva Verde Lodge ligt in de Caraïbische laaglanden, onderweg passeren 

we de uitgestrekte wildernis van het Parque Nacional Braulio Carillo. Aan de brug over de Rio Sucio 

en Rio Hondura stoppen we aan de vaste stek van de Bat Falcons: hoog in een kale boom zien we 

hem zitten...terug aan de bus gekomen merken we een kolibrie op foeragerend rond enkele rode 

bloemetjes...het blijkt de Green-fronted Lancebill te zijn ! Dit is een zeldzame en schuwe kolibrie die 

niet makkelijk te zien is... Ietsje verderop hebben we onze eerste echte afspraak met het 

regenwoud: het betreft de Quebrada Gonzalez sector van het Parque Nacional Braulio Carillo: dit is 

een prachtig stukje natuur gelegen in het Caraïbische middelgebergte dat bekend staat als één van 

de beste vogelplekken in Costa Rica. We betreden een smal pad en komen terecht  in een prachtig 

tropisch woud waar bijna elke boom zwaar beladen is met een uitgebreid gamma van epifyten zoals 

bromelias, varens, mossen en zoveel meer...elke boom is een ecosysteem op zich...onze eerste 

indruk doet ons vermoeden dat er weinig vogels zijn...nergens iets te horen of te zien...maar na een 

10-tal minuten komen we een typische “mixed species flock” tegen: een groepje van vogels van 

verschillende soorten die samen door het bos foerageren. Dat het niet makkelijk zal worden blijkt 

als snel: tientallen vogels flitsen her en der langs ons heen om dan op te lossen in de groene muur 

die zich in elke richting rond ons uitspreidt...als een vogel stil blijft zitten duurt het maar een paar 

seconden, dan is ie weer weg...het is van het grootst belang om snel en behendig te zijn met de 

verrekijker om iets van de avifauna te zien...en...op de juiste plek te staan...mensen die wat achterop 

het pad staan krijgen de vogels die vooraan zitten niet te zien en omgekeerd...Ondanks de hoge 

moeilijkheidsgraad om de vogels te zien slaan enkele er toch in een paar interessante soorten enkele 

seconden in de verrekijker te bewonderen...de meest algemene soort blijkt al snel de Olive Tanager 

te zijn, een olijgroene lawaaierige vogel met vrij dikke bek...maar ook de kleine Checker-throated 

Antwren laat zich mooi zo...en reageert uitstekend op de playback van de IPod . Enkelingen die op 

het juiste moment voorop lopen zien ook de schuwe Dull-mantled Antbird, Wedge-billed 

Woodcreeper, Emerald Tanager en Tawny-capped Euphonia. Een iets makkelijkere soort om te zien 

blijkt de Buff-rumped Warbler. Deze kleine vogel met een crèmekleurige stuit loopt gedurende 

lange tijd voor ons uit het bospadje volgend...je hoeft maar even naar voor te kopen, de bocht om 

te gaan en daar zit ie weer...ook de Spotted Woodcreeper laat zich even zeer goed van dichtbij 

wanneer ik hem via de IPod roep...We krijgen allen een goede indruk van hoe het er aan toe gaat in 

een tropisch bos...waar heel veel vogels aanwezig zijn, maar zeer moeilijk te zien zijn... 



Ietsje verderop stoppen we aan een verlaten vlindertuin waar een aantal verbena struikjes met 

kleine paarse bloemetjes heel veel 

kolibries aantrekken...het begint 

echter te regenen en we staan op het 

punt door te gaan tot iemand ineens 

roept: de Snowcap !! en inderdaad de 

mooie dieppaarse kolibrie met sterk 

contrasterend wit petje laat zich op 

korte afstand bewonderen...wat een 

spektakel !! Ook andere koloibrie-

soorten laten zich goed zien: Violet-

headed Hummingbird, Rufous-tailed 

Hummingbird en Volet-crowned 

Woodnymph zijn allen van de partij... 

Na de lunch stoppen we even aan een vruchtenstandje langs de snelweg...we verliezen echter al 

snel de aandacht voor de tropische vruchten want het krioelt hier van de vogels...In een 

nabijgelegen boom zit de grote Lineated Woodpecker te hakken...verderop zitten White-crowned 

Parrots te foerageren...op een Coca-cola uithangbord zit een Social Flycatcher en in een lichtpaal 

een Great Kiskadee...In het struikgewas aan de overkant van de straat zit dan weer een groepje 

Passerini’s, Golden-hooded Tanagers en een Green Honeycreeper...wat een kleuren !! Verderop in 

het weiland zien we een Broad-winged Hawk zitten...over de 30 km die ons  scheiden van onze lodge 

doen we vervolgens een 2-tal uur...om de 5 minuten riep er iemand wel Stoppeeeuh !!! Green Ibis, 

Chestut-mandibled Toucans, Black-cheeked Warblers, Orange-chinned Parakeets, Masked Tityras, 

Laughing Falcon, Variable Seedeater en zelfs een Bare-throated Tiger-heron heten ons allemaal 

welkom in de Caraïbische laaglanden !!  

‘s avonds bezoeken we een klein poeltje vlakbij het restaurant waar de roodoogmakikikkers zich 

schuilhoudt...het duurt niet lang af we zien hem zitten: knalrode ogen staren ons verwarrend 

aan...knalgele en blauwe flanken steken af tegen een smaragdgroen lichaam met knaloranje 

tenen...een mooie afsluiter van een mooie dag...  

 

07/01: La Selva Biologisch station 

We beginnen onze dag met een lekkere koffie in het restaurant met uitzicht op de Sarapiqui 

ivier...waar het constant af en aanvliegen is van reigertjes, de grootste groepen zijn Cattle Egrets, 

maar af en toe zien we ook Snowy Egrets en enkele Little Blue herons voorbijvliegen...ook Red-lored 

Parrots komen in groepjes van 2 regelmatig overvliegen... we begeven ons even in de tuin van het 

hotel, waar buiten een groepje nerveuze Red-throated Ant-tanagers niet veel te zien is...wel zien 

we her en der de kleurrijke pijlgifkikkertjes springen: zowel de Strawberry (of Blue-jeans) Poisson 

Dart Frog als de grotere Black-and-green Poisson Dart  Frog laten zich goed zien...Na het ontbijt 

trekken we naar het La Selva biologisch station; dit is één van de belangrijkste onderzoekcentra van 

tropisch Amerika, waar wetenschappers van over de hele wereld zich komen verdiepen in de 

tropische ecologie...al snel merken we dat het hier werkelijk krioelt van de vogels...vooral de semi-

open gebieden en bosrand langs de toegangsweg en receptie blijken zeer productief...Zo zien we 



enkele spectaculaire vogelsoorten zoals de Rufous-tailed Jacamar, Golden-hooded Tanager en 

Shining en Green Honeycreepers, maar ook Band-backed Wren, Short-biled Pigeon en Buff-throated 

Saltator worden geregistreerd. Aan de receptie krijgen we het gezelschap van lokale gids Lenin die 

ons verder zeer goed van pas komt bij het spotten van de vele vogels die hier voorkomen...nog maar 

net begonnen aan de rondleiding wijst Lenin ons al op een koppeltje Vermiculated Screech Owls 

zeer goed verborgen in het struikgewas op nog geen 2 meter van het pad...vervolgens komen we 

aan de bosrand waar Brown-hooded Parrots en Montezuma en Chestut-headed Oropendolas 

worden gezien; in een vijgenbomen die vol vruchten staat is het zeer druk en zien we enkele grote 

Crested Guans zitten: dit zijn grote bruine vruchtenetende vogels met een rode lel onder hun keel, 

ook zien we in dezelfde boom Black-cowled Orioles, Blue-gray Tanagers en één enkele White-vented 

Euphonia...onder deze boom profiteren de Collared Pecarries (zwijntjes) er van om de stukjes 

vruchten die de vogels laten vallen op te eten...Plots horen we het typische gekrijs van Great Green 

Macaws en zien we een koppeltje in de verte overvliegen... Vervolgens betreden we een mooi stuk 

maagdelijk regenwoud met woudreuzen van wel 40 - 50 m hoog...hier is het uiteraard wat moeilijk 

om de vogels te zien omdat je minder overzicht hebt, maar de vogels werken gelukkig goed mee en 

we zien enkele fraaie soorten...nog maar 5 minuten in het regenwoud en we zien een gigantische 

loopvogel vlak op het pad voor ons: een vrouwtjes Great Currasow !! Deze soort is erg zeldzaam en 

is enkel te zien in grote stukken laagland regenwoud; zijn aanwezigheid is een goede indicatie van 

een intact ecosysteem. Iedereen blijft ademloos toekijken hoe deze bijzondere vogel stilletjes zijn 

weg verder zet dieper het bos in...iets verder komen we aan een open moerasachtige plek in het 

bos, waar we aan een plasje een koppeltje Gray-necked Woodrails zien die zich aan het poetsen 

zijn...ze blijken geen last te hebben van onze aanwezigheid en laten zich gewillig fotograferen...in 

hetzelfde moerasje zien we 

 ook nog een Brilkaaiman liggen...Verder zien we nog 

een Western Slaty Antshrike en aan een bruggetje zit 

een koppeltje Black-throated Trogons: het mannetje 

laat zich van zeer goed benaderen en blijft dan nog 

eens rustig zitten ook...fotografen worden opnieuw 

verwend...En ons geluk blijft maar duren, want nog 

geen 50 meter verder wijst Lenin ons op een Great 

Tinamou: een bizarre vrij grote grondvogel die zijn 

belagers probeert te verwarren door zich als het ware 

te bevriezen...zijn bruine vederkleed is dan ook de 

ideale camouflage op de bosbodem...en het feest 

blijft maar doorgaan, want verderop zien we de fraaie 

Pale-billed Woodpecker en een groepje Collared 

Aracari’s zien we foerageren aan enkele 

palmvruchten vlak boven onze hoofden...  Voldaan 

keren we terug naar de bus en begeven we ons naar 

het dorpje Puerto Viejo de Sarapiqui voor een lunch 

in een lokaal restaurantje...in de namiddag doen we het wat rustig aan...enkelen lopen nog even in 

de tuinen van het hotel, waar we een Cinnamon Becard zien, Black-and-white Warblers en nog wat 



oude bekenden terug zien...Ook zien we een groepje Brulapen foeragerend vlak aan de kant van de 

weg...enkele mannetjes demonstreren zelfs hun stembanden, die zelfs de lawaaierige vrachtwagens 

overstemmen...al snel begrijpen we waarom brulapen brulapen worden genoemd... 

 

08/01: naar Arenal gebied: El Silencio trail  

Voor een laatste keer maken we een rondje door de tuinen van Selva Verde Lodge. We zien weer 

enkele bekende soorten, aan de botanische tuin krijgen we de Cinnamon Becard te zien en 

demonstreert de Purple-crowned Fairy zijn vliegkunstjes aan enkelen. De wit-met groene kolibrie 

houdt het echter na en paar seconden voor bekeken en is in een flits weer weg...Bij het ontbijt zijn 

er enkelen die nog eens voor de 

laatste maal een blik werpen op de 

Sarapiqui rivier...en daarvoor beloond 

worden met de Sunbittern ! 

Na ontbijt trekken we verder richting 

Arenal gebied. Onderweg maken we 

enkele stops, eerst om een Gray Hawk 

in de vlucht te zien, vervolgens 

parkeren we de bus aan de 

uitgestrekte weilanden van Rio 

Cuarto...waar het muisstil 

blijkt...buiten enkele Great-tailed 

Grackles en Tropical Kingbirds is er 

niets bijzonders te beleven...wel zien we zowel Southern- als Northern Rough-winged Swallows laag 

over het gras scheren. In het tuintje van een huisje zien we vervolgens ook nog een mooie Gray-

crowned Yellowthroat nerveus door het gras springen...Nog ietsje verder houden we halt aan een 

plasje op een akker...dankzij de hevige regens van de laatste dagen staat hier tijdelijk water waar 

heel veel vogels dankbaar gebruik van maken...we zien onze eerste eenden: zowel de 

overwinterende Blue-winged Teals als Black-bellied Whistling Duck worden in de telescoop 

gezet...ook een Solitary Sandpiper, Greater Yellowlegs en Northern Jacana zijn van de partij...juist 

voor we wegrijden zien we ook nog mooi een Crested Carara voorbijvliegen... 

In de namiddag besluiten we een wandeling te maken langs de Silencio trail; dit is een mooi pad dat 

begint in een fraai stukje regenwoud, waar het opnieuw opvallend stil blijkt te zien...het duurt een 

tijdje eer we enkele interessante vogelsoorten  te zien krijgen: Crested Guans en Broad-billed 

Motmots zien we, maar ook de Rufous-winged Woodpecker, Plain Xenops en Wedge-billed 

Woodcreeper laten zich goed zien. Na een tijdje begint het pad serieus te stijgen en we staan al snel 

helemaal in het zweet...puffend komen we op het hoogste punt, waar onze moeite beloond wordt 

met een spectaculair zicht op de Arenal vulkaan, omliggend groene landshcap en Arenal stuwmeer.  

We blazen even uit en genieten van het lansdschap...Beneden ons merken we een grote groep 

Brown Jays op en zien we enkele Chestut-mandibled Toucans. We dalen af langs de bosrand door 

een stukje weiland. Onderweg zien we Tropical Peewees en Black-cheeked Woodpeckers en enkele 

Passerini’s Tanagers. Heel in de verte zien we in een grote wurgvijg grote takken hevig bewegen...de 



telescoop komt hier goed te pas en laat enkele flitsen zien van de Slingerapen (Central American 

Spider Monkeys)  die zich behendig al slingerend en springend door de boomtoppen bewegen... 

 

09/01:  Arenal hangbruggen  

Beter kan onze dag niet beginnen; de ochtendwandeling van 6:00 levert namelijk één van de  

spectaculairste soorten van het land op...Ricardo, onze chauffeur ontdekt aan de bosrand vanuit de 

hotelreceptie een Ornate Hawk Eagle !!! De telescopen worden gelanceerd en waarachtig...deze 

krachtige roofvogel laat zich enkele seconden bewonderen...enkelen snellen naar hun kamer voor 

hun camera, maar helaas wanneer ze puffend terugkomen is de vogel reeds gaan vliegen...zulke 

bijzondere soorten zie je namelijk meestal op de minst onverwachte momenten en meestal ook juist 

als je je camera niet bij hebt...Een bronze-tailed Plumeleteer en Stripe-breasted Wren laten zich 

verder ook nog opmerken, hoewel natuurlijk het gespreksonderwerp tijdens het ontbijt de Ornate 

Hawk-eagle blijft... 

In de voormiddag maken we een wandeling langs de “Arenal Hanging Bridges”: een parcour van 

ongeveer 3,5 km gedeeltelijk door de toppen van de bomen via enorme suspensiebruggen...we zijn 

nog maar halfweg de eerste brug, 50 m van de receptie wanneer we plots merken dat het krioelt 

van de vogel rondoms ons...het is natuurlijk niet handig vanuit een wiebelende hangbrug met veel 

mensen op om vogels te observeren maar we krijgen toch enkele bijzondere soorten te zien; de 

schuwe Great Antshrike en Dusky Antbirds komt enkele momenten uit hun schuilplaats van dicht 

laag struikgewas... en in de boomtoppen merken we de mooie Bay-headed Tanager en Rufous-

winged Woodpecker op.  We betreden het mooie regenwoud langs een vrij smal bospad, met z’n 

13-en niet echt ideaal, maar met extra hulp van Ricardo, die naast een excellente chauffeur ook een 

getalenteerd vogelkenner is, lukt het ons af en toe enkele typische bosvogels waar te nemen zoals 

de kleine Scale-crested Pygmee-tyrant, de fraaie Rufous-tailed Jacamar, Tawny-capped Euphonia, 

Wedge-billed en Spotted Woodcreeper, Plain Xenops, Black-throated en Stripe-breasted Wren, 

White-breasted Wood-wren, Tawny-faced Antwren en Sulphur-rumped Flycatcher. We blazen even 

uit aan een open plek aan de rand van 

het bos. Naast mooi uitzicht op de 

Arenal vulkaan en Arenal stuwmeer 

zien we hier ook enkele kleurrijke 

tangara’s heen en weer vliegen; we 

zien Red-legged en Green  

Honeycreeper en de prachtige 

Scarlet-thighed Dacnis...voor we 

terug het bos induiken zien we ook 

nog mooi de White Hawk in de vlucht.   

Na een lekkere lunch en bijhorend 

vruchtendrankje keren we terug naar 

het hotel...in de namiddag blijven we 

rustig op het terrein van het hotel; enkelen maken gebruik van de namiddag om wat uit te 

blazen...de meesten echter gaan nog even langs de toegangsweg wat vogels kijken...op het eerste 

gezicht lijkt zo’n banaal paadje langs wat weilanden, een vijvertje en een bomenrij niet echt 



bijzonder maar het blijkt bijzonder productief te zijn. We zijn nog maar net op stap of een groepje 

Keel-billed en Chestnut-mandibled Toucans laat zich uitgebreid zien...met de zon in de rug komen 

de kleuren spectaculair tot hun recht en de camera’s  worden bovengehaald en komen in 

actie...Verderop komen we Crimson-fronted en Orange-chinned Parakeets  en enkele Bananaquits 

tegen en in enkele “misteltoe”-achtige parasieten zien we zowel Yellow-crowned als Yellow-

throated Euphonias. Aan een vijver zien we Northern Jacanas zien, Green Herons en zowel Northern 

als Southern Rough-winged Swallows. Enkele White-throated Crakes laten zich horen met hun 

typische geratel, één enkele waagt het zelfs om een halve seconde het hoge gras te 

verlaten...Vervolgens komen we aan een klein stukje grasland, een habitat dat nog niet echt aan 

bod was gekomen...we zien dan ook heel wat nieuwe soorten: Blue-black Grassquits, Variable 

Seedeaters, Thick-billed Seedfinch, Yellow-faced Grassquit en White-collared Seedeater worden 

allemaal waargenomen...Verder worden ook nog een mooie Golden-olive Woodpecker en Common 

Tody Flycatcher via de IPod dichterbij gelokt... 

  

10/01: naar La Ensenada Lodge:  

‘s Morgens staan we op met motregen...enkele Chesut-mandibled en Keel-billed Toucans houden 

echter de sfeer er in en we moeten de ontbijttafel niet eens verlaten om ze te zien...een mooi 

afscheid van een mooi gebied...want vandaag trekken we verder, de bergketen over naar de 

laaglanden van het noordwesten...onze reis brengt ons langs het Arenal stuwmeer, waarvan we de 

oevers een hele tijd volgen...onderweg zien we een groepje Gray-headed Chachalaca’s en enkele 

Ringed Kingfishers, Groove-billed Ani’s, Black-necked Stilts, Least Grebe, Green Heron en Great 

Egrets. Naarmate we de continentale scheidingslijn 

bereiken des te beter het weer wordt...rond de 

middag rijden we de noordwestelijke Guanacaste 

provincie binnen: het landschap verandert drastisch: 

de vochtige vegetatie maakt plaats voor tropisch 

droog bos en uitgestrekte weilanden. Wanneer we in 

La Ensenada Lodge aankomen worden  we 

verwelkomd door een heel nieuwe avifauna: weg zijn 

de toekans, woodcreepers en tanagers...maar in de 

plaats krijgen we de prachtige Turqoise-browed 

Motmot te zien, de mooie Orange-fronted Parakeets 

en White-fronted Parrots, de bizarre White-throated 

Magpie-jays en de fraaie Scissor-tailed 

Slycatchers...een heel nieuwe wereld...aan het strand 

zien we ook Sandwich en Royal Terns: ze zitten mooi  

op de railing van een stijger, terwijl we op de grond 

Willet en een groepje Ruddy Turnstones aantreffen. 

In de late namiddag maken we een korte wandeling 

langs een stuk weiland en bosrand en zien we nog enkele mooie nieuwe soorten zoals de Streak-

backed en Spot-breasted Orioles, Stripe-headed Sparrows. Een boom die vol staat met een parasiet 

met knalrode bloemen trekt heel wat kolibries aan. Het valt niet mee ze te identificeren want ze 



schieten zeer snel heen en weer...het lukt ons  uiteindelijk toch Cinnamon Hummingbird, Green-

breasted Mango en Canivet’s Emerald te onderscheiden.   

Na het avondmaal gaan we op nachtexursie. We komen aan een weiland waar verschillende 

Common Pauraques zitten...we zien ook enkele heen en weer vliegen, steeds laag bij de grond. 

Lange tijd zoeken we ook naar de Pacific Screech-owl, maar na een uurtje geven we het op en en 

zoeken we onze kamer weer op...en op het moment dat iedereen bijna in pyama staat klaar om 

onder de wol te gaan begint het uiltje plots als een bezeten te volcalizeren...Pieter roept nog enkele 

mensen uit bed...voor een uiltje moet je wel wat over hebben...en na lang zoeken krijgen we 

eindelijk de Pacific Screech Owl mooi te zien in de telescoop hoog in een boom vlak achter de 

kamers...iedereen kan tevreden weer gaan slapen...behalve de Pacific Screech Owl...die blijft 

praktisch de hele nacht doorgaan...  

 

11/01: Hacienda Solimar  

We beginnen onze dag met een korte ochtendwandeling...we nemen een kijkje op een heuvel van 

waar we mooi zicht hebben op de kust en aangrenzende mangroves. We zien verschillende Brown 

Pelicans voorbijvliegen en de Magnificent Frigatbird demonstreert zijn gracieuze vlucht. Neotropic 

Cormorant vliegen af en aan en een Roseatte Spoonbill laat zich in de verte zien. Tijdens ons ontbijt 

merken we tot onze grote verassing dat in het restaurant enkele White-throated Magpie-jays 

rondhangen...deze prachtige blauw witte vogels met grote kuif laten zich van wel zeer dichtbij 

bekijken...sterker nog...ze stelen het eten uit je bord als je niet oppast ! 

Na het ontbijt begeven we ons naar Hacienda Solimar: één van de grootste veehouderijen van het 

land waar naast ongeveer 5000 ha weiland ook een 4000 tal ha tropisch droog bos en enkele 

interessante moerasgebieden liggen. We krijgen lokale gids Demetrio als gezelschap die ons naar 

enkele bijzondere plekjes brengt...al snel is duidelijk dat het bezoek aan Hacienda Solimar in het 

teken staat van de watervogels...in alle richtingen zien we vogels...het open karakter van het 

moerasgebied maakt dat het wat makkelijker is om de vogels te zien, telescopen komen hier 

natuurlijk goed van pas. We zien hier 

ongeveer  75 % van alle reigersoorten 

die in Costa Rica voorkomen: de 

meest algemene zijn de Cattle Egrets 

die in vrij grote groepen rond het vee 

staan te foerageren, maar ook de 

grotere Great Egret en Snowy Egrets 

zijn algemeen, evenals de Little Blue 

Heron en hier en daar een 

onopvallende Green Heron. Ook zien 

we de Tricolored Heron en enkele 

schuwe Black-crowned Night-herons 

en de prachtige Bare-throated Toger-

heron. Verder zijn er heel wat Wood Storks te zien en White Ibis. En tussen de Wood Storks bemerkt 

Annemieke er eentje op die wat groter is en een rode band om zijn hals heeft...de Jabirú ! Deze 

bijzondere vogel is zeer zeldzaam in Costa Rica en Hacienda Solimar is één van de weinige plekken 



waar deze grote ooievaar tot broeden komt.  Maar ook eenden komen vandaag uitgebreid aan bod, 

de Black-bellied Whistling Duck met hun opvallende rode bekken zijn de meest algemene, maar we 

merken ook enkele noordelijke wintergasten op zoals de Blue-winged Teal en Northern Shovler. Ook 

een klein groepje American Coots is present en in de vlucht zien we een 5-tal Muscovy Ducks. 

Ijsvogels zijn natuurlijk ook goed vertegenwoordigd hier; naast Ringed en Amazon Kingfisher krijgen 

we ook mooi de vrij zeldzame Belted Kingfisher te zien, ook een noordelijke overwinteraar. In het 

riet merken we de Snail Kite op, met zijn fijne kromme bek een echte slakkenspecialist. Eveneens 

Common Black Hawk blijkt vrij algemeen...Wanneer we plots heel wat eenden en andere 

watervogels in paniek zien opvliegen en alarmeren beseffen we eerst niet goed wat er aan de hand 

is...tot Demetrio ons wijst op een valk die zich bliksemsnel naar beneden laat vallen....op een haar 

na ontsnapt een Black-bellied Whitsling Duck de aanval van een Peregrine Falcon... vaak te vinden 

bij grote concentraties van watervogels.  Ook de weilanden blijken bijzonder vogelrijk te zijn...op de 

aarden weg waarlangs de bus rijdt zit het vol met duifjes: zowel Inca Dove, Ruddy Ground-dove, 

Common Ground-dove, en de zeldzame Plain-breasted Ground-dove worden geregistreerd. De 

Double-striped Thicknee, een schuwe vogel met grote ogen die voornamelijk ‘s nachts actief is wordt 

door Demetrio opgemerkt midden in een weiland, waar ook nog enkele Eastern Meadolarks 

opduiken...Een zeer bijzondere waarneming is die van de Northern Harrier, opnieuw een wintergast 

maar dan wel een zeer zeldzame die maar een paar keer per jaar wordt geraporteerd in Costa 

Rica...het is een jong individu dat laag over een weiland vliegt...jammer genoeg te ver weg om door 

iedereen echt goed te kunnen zien. Harris’s Hawk en een Amerikan Kestrel laten zich nog even zien 

voor we puffend en zwetend terugrijden naar het operatiecentrum van Hacienda Solimar, waar we 

dankbaar zijn terug in de schaduw te komen en water te kunnen bijtanken...We keren terug naar La 

Ensenada Lodge, waar we lunchen en een lekkere siesta inlassen...rond 15:00 u gaan we met enkele 

opnieuw op pad om naar het zoutwinningsgebied te gaan...onderweg passeren we weilanden en 

hier en daar wat bomenrijen, waar we een groepje vogels opmerken met daarin oa de mooie Black-

headed Trogon,  Yellow-olive Flycatcher, Brown-crested Flycatcher en Rose-throated Becard. Aan 

de zoutplassen komen de telescopen weer goed van pas: er zijn heel wat steltlopertjes te zien, 

allemaal in winterkleed, wat identificatie zeer moeilijk maakt...Toch slagen we er in om Black-bellied 

Plover te identificeren, Lesser Yellowlegs, Solitary Sandpiper, Spotted Sandpiper, Willet, Least 

Sandpiper en enkele Ruddy Turnstones. We sluiten de dag af met een spectaculaire zonsondergang 

met het luide typische geluid van de White-fronted Parrots en Orange-fronted Parakeet als 

achtergrondmuziek... 

 

 

12/01: naar Carara gebied 

Voor het ontbijt maken we nog even een ommetje langs de zoutplassen...we zien weer de te 

verwachten Sandpipers en Plovers, Willets, White Ibis etc...tot onze grote verbazing merken we 

echter ook een Long-tailed Manakin op in een naburig bosje...een mooi mannetje met langs staart 

wordt in de telescoop gezet, de manakin laat zich van alle kanten bewonderen: rood petje, blauw 

in de vleugeltjes en de knaloranje poten...Wat verderop krijgen we vervolgens een 2de mooie 

verassing: een Ringed Kingfisher zit langs een klein beekje geduldig te turen in het water op zoek 

naar zijn ontbijt en een groepje Rose-breasted Grossbeaks waaronder enkele mooie mannetjes met 



rode borst zitten te fourageren in een stukje mangrovebos. Tijdens het ontbijt krijgen we weer het 

gezelschap van de White-throated Magpie Jay die voor de nodige entertainment zorgt...Onze 

volgende bestemming is het biodiverse gebied van Parque Nacional Carara, we volgen een hele tijd 

de mooie kustlijn van de Stille Oceaan. Onderweg stoppen we aan een wegrestaurant dat echter zo 

verschrikkelijk druk is dat we besluiten er buiten maar wat rond te wandelen...we bevinden ons vlak 

aan de monding van een rivier en er is heel wat vogelactiviteit ondanks de drukte van de snelweg 

en de vele mensen...we zien Laughing 

Gulls, heel veel Brown Pelicans, en 

Royal Terns. Aan het strand merken 

we ook een groepje foeragerende 

Sanderlings op met hun typische 

snelle pasjes. Omdat we nogal vroeg 

aankomen in het hotel, besluiten we 

een kijkje te gaan nemen in het 

Tarcoles dorp, een klein gehuchtje dat 

aan de monding ligt van de Tarcoles 

rivier en waar het vaak krioelt van de 

Scarlet Macaws...we wandelen wat 

langs een straat en merken heel wat 

vogelactiviteit op in de tuintjes van de 

kleine huisjes en we zien enkele oude bekenden terug. De Macaws zien we niet...Een bijzondere 

waarneming toch, gezien de locatie, is die van de piepkleine Ferruginous Pygmee Owl: een klein 

dwerguiltje dat overdag actief is. Zijn typisch monotone zang is goed herkenbaar en makkelijk na te 

fluiten, wat bijna altijd een garantie is om dit uiltje te zien...zijn kleine gestalte maakt hem niet altijd 

makkelijk te zien, gelukkig vliegt hij een kale boom in en al snel merkt iemand hem op... 

Na de lunch, hotel check-in en een korte siësta besluiten we de toegangsweg te bewandelen van 

Hotel Villa Lapas. We rijden naar boven richting Bijagual en stoppen aan een mooi uitkijkpunt;  al 

snel zien we een groepje Scarlet Macaws voorbijvliegen...de prachtige kleuren steken mooi af tegen 

de groene achtergrond van het regenwoud als ze de vallei invliegen...we wandelen stilaan naar 

beneden, onderweg genietend van prachtige uitizchten op het regenwoud en de grillige kustlijn van 

de Stlile Oceaan...de vogels laten het een beetje afweten in het begin...maar rond 16:00 begint er 

toch stilaan wat activeit op gang te komen...We zien enkele nerveuze snel bewegende flocks met 

oa Philadelphia Vireos, Rufous-capped Warbler en Tennessee Warbler. De Blue-black Grossbeaks 

laat zich vooral horen, enkelen krijgen er ook een glimp van te zien. Iets veder naar beneden zien 

we ook nog een Blue-throated Goldentail, Yellow-bellied Flycatcher, Northern Bentbill en Gray 

Headed Tanager, maar de prijs van mooiste vogel van de dag gaat zonder twijfel naar de prachtige 

Fiery-billed Aracari; een 5-tal individuen van deze kleine toekan met knalrode bek zitten vruchtjes 

te eten in een cecropia boom, een bijzondere waarneming want deze vogel is endemische voor 

Costa Rica en West-Panama en is  nergens anders ter wereld  te zien !! 

We besluiten voor het avondmaal het restaurant van de naburige Cerro lodge te bezoeken, een 

eenvoudig restaurantje  met eenvoudig maar degelijk eten, maar waar ‘s avonds vaak een Black-

and-white Owl te zien is...deze grote uilen hangen vaak rond lantaarnpalen ‘s nachts om op grote 



nachtvlinders te jagen die op het licht komen. Ook deze keer hebben we prijs...het duurt even 

voordat de uil zich laat zien, maar juist op het moment dat we een ijsje als dessert krijgen geserveerd 

roept Pieter ineens: iedereen hierheen, ik heb de uil gevonden...De Black-and White Owl wordt in 

de telescoop gezet en laat zich mooi zien en het hele restaurant stroomt zowat leeg. De avond 

eindigt met veel gesmolten ijsjes... 

 

13/11: Parque Nacional Carara en Rio Tarcoles 

Bij het eerste ochtendgloren zit iedereen al aan de ontbijttafel...we willen vandaag zo vroeg mogelijk 

aan de wandeling beginnen in het Parque Nacional Carara, een interessant stukje natuur omdat we 

hier te maken krijgen met het zogenaamde overgangsbos tussen het tropisch droog bos typisch voor 

het noordwesten van Costa Rica en het tropisch regenwoud van het zuidwestelijke gedeelte van 

Costa Rica. Dit resulteert in een zeer rijke en bijzondere soortenmix met invloeden van beide 

gebieden. De wandeling begint evenwijdig met de lawaaierige snelweg, maar al gauw komen we in 

prachtig primair woud terecht en verdringen de vogelgeluiden die van de auto’s en vrachtwagens 

en de eerste soorten worden gespot: enkele oude bekenden zien we terug zoals de Dusky Antbird, 

Chestnut-backed Antbird, Black-hooded Antshrike en Cocoa Woodcreeper, maar ook de nerveuze 

Dot-winged Antwren laat zich goed zien door iedereen. Een Riverside Wren trekt met een enorm 

kabaal onze aandacht...na wat zoeken in het dichte struikgewas zien we enkele individuen 

tevoorschijn komen. Deze typische bewoner van het tropisch regenwoud heeft zoals de meeste 

echte bosvogels niet echt felle kleuren, maar de mooie patronen van wit, bruin en zwart en bont 

strepenpatroon en de luide melodieuze zang maakt van de Riverside Wren een zeer aantrekkelijke 

vogel...Een andere highlight van de morgen is de observatie van een White-whiskered Puffbird: deze 

schuwe vrij onopvallende vogel mist 

net als de Riverside felle kleuren, 

maar blijft door zijn mooie strepen-

patroon op zijn borst een prachtige 

waarneming...De Streak-chested 

Antpitta, opnieuw een bijzondere, 

maar heel schuwe bosvogel doet ons 

een paar minuten zweten: we 

proberen stilletjes op zijn typische 

klagende roep af te gaan en komen 

steeds ietsje dichterbij...we moeten 

door de knieën gaan en 

geconcentreerd de bosbodem 

afscannen, maar uiteindelijk zien we 

hem enkele snelle pasjes nemen door de droge bladeren op de bosbodem en krijgen we hem goed 

te zien...  

Bezweet komen we terug aan in het hotel, en een frisse pint, lunch en een siësta later zitten we met 

z’n allen op de boot op de Tarcoles rivier...Al snel is duidelijk dat het een waar vogelfestijn wordt: 

overal zien we watervogels foerageren langs de rivierrand,  de meeste reigers die we de vorige 

dagen reeds zagen worden teruggezien...deze keer van een stuk dichterbij...onze kapitein maakt er 



namelijk een kunst van om de vogels geruisloos te benaderen, de fotografen maken hier uiteraard 

maximaal gebruik van en meerdere gigabytes worden verbruikt...Enkele interessante nieuwe 

soorten die worden gezien zijn Yellow-crowned Night-heron, en de bizarre Boat-billed Heron. Ook 

roofvogels en valkachtigen zijn goed vertegenwoordigt hier, en we zien zowel Osprey, Common 

Black Hawk, Yellow-headed Caracara en Laughing Falcon. In de mangroves is het wat moeilijker om 

vogels te zien omdat je constant als het ware tegen een groene muur opkijkt, maar onze kapitein 

vaart naar een rustig plekje waar al snel een mooie Prothonatary Warbler te voorschijn komt en we 

een Mangrove Hummingbird zien zitten !! Dit is een zeer bijzondere soort en behoort tot één van 

de 3 vasteland endemische soorten van Costa Rica; de Mangrove Hummingbird komt enkel in de 

Costa Ricaanse mangroves voor en nergens anders ter wereld...Tegen 17:00 h varen we stillaan 

terug en met het zachte licht van de ondergaande zon worden we getrakteerd op een prachtig 

schouwspel waarbij grote groepen Cattle Egrets, Snowy Egrets en White Ibis de mangroves invliegen 

op zoek naar een slaapplaats...ook enkele Scarlet Macaws zien we nog mooi overvliegen... we 

eindigen de boottocht met de typische nerveuze vlucht van de Lesser Nighthawk...er is nog net 

voldoende licht om wat details te onderscheiden en de witte dwarslijn in zijn vleugel te zien... 

 

 14/11: naar Hacienda Barú 

Opnieuw begint de dag zeer vroeg met een lekkere Costa Ricaanse koffie om genoeg energie te 

tanken om om 6:00 u reeds op stap te gaan...we lopen het mooie stukje bos in achter het hotel, 

waar we begroet worden door het gekwetter van de vele vogels die op dit moment van de dag zoals 

altijd zeer actief zijn. Kiskadees en Social Flycatchers roepen om zone aandacht, prachtige vogels, 

maar na ze dagelijks gedurende een 10-tal dagen uitvoerig te hebben kunnen bekijken zijn we op 

een punt gekomen waarop we gele vogeltjes met zwart-wit patroon op de kop niet meer zo veel 

aandacht geven...wat wel onze aandacht verdient zijn enkele mooie bosvogels zoals de Gray-

chested Dove en Black-faced Antthrush...enkele duifjes zitten simpelweg op het pad...de Antthrush 

is wat moeilijker, maar zijn roep is makkelijk na te fluiten en al snel komt hij dichter en dichter totdat 

iedereen hem mooi ziet...Ook de mooi Blue-crowned Motmot en een Greenish Elaenia komen 

nieuwsgierig op het gefluit af...Na het ontbijt trekken we verder zuidwaarts de kust volgend, 

waarlangs verschillende Brown Pelicans en Magnificent Frigatbirds te zien zijn. Een stop langs de 

weg levert enkele bijzonderheden op...aan een weiland met hoge rietachtige vegetatie krioelt het 

van de kolibries die op enkele onopvallende bloemetjes afkomen...we onderscheiden enkele mooie 

mannetjes met knaloranje keeltjes van de Ruby-throated Hummingbird, de fraaie Charming 

Hummingbird en Blue-throated Goldentail. Ook Orchard Orioles zien we hier foerageren...verderop 

zijn we verschillende groepjes Smooth-billed Anis in de weilanden zitten, op eerste zicht zeer stek 

gelijkend op de Groove-biled Ani, maar net iets groter met een iets stevigere bek... 



In Hacienda Barú aangekomen staan we allemaal badend in het zweet...na de lunch koelen enkelen 

af in het frisse zwembad...de boog kan 

niet altijd gespannen staan...in de late 

namiddag merken we eindelijk onze 

eerste 3-tenige luiaard op...heel hoog 

in een boom zien we een grote bol 

haar hangen...met de telescoop erop 

zien we inderdaad wat meer detail en 

de typische smile op het gezicht van 

de luiaard, waar zou die toch altijd om 

moeten lachen ?...vervolgens lopen 

we een eindje naar het 

strand...onderweg zien we wat oude 

bekenden zoals White-crowned 

Parrots en Orange-chinned Parakeets...ook de mooie Golden-hooded tanager zien we terug, nieuw 

zijn de Red-crowned Woodpeckers, wat de dominante specht in dit gebied is, want hij zit werkelijk 

overal, en ook de Cherrie’s Tanager blijkt zeer algemeen. Aan het strand komen we in een 

reclameclip voor bounty terecht: prachtig wit zandstrand bezaaid met palmbomen en azuurblauwe 

zee...de Brown Pelicans demonstreren hier hun gracieuze vlucht: met z’n allen achter elkaar in 

groepjes van 8 a 10 scheren ze enkele centimeters boven  de zee...ook Brown Booby wordt heel 

diep in zee gespot. Op de terugweg vind Ricardo een King Vulture in de boom zitten, telescoop komt 

goed van pas want hij zit zeer ver weg... 

 

15/11: Hacienda Barú en omgeving 

Hacienda Barú is de ideale uitvalsbasis 

voor natuur-en vogelliefhebbers in de 

fraaie regio van Dominical, waar 

primair en secunadir regenwoud, 

uitgestrekte graslanden en prachtige 

stranden allen relatief makkelijk 

bereikbaar zijn. We beginnen onze 

dag aan de bosrand en we moeten 

maar de deur van onze kamer openen 

en we worden al geconfronteerd met 

de enorme rijkdom aan fauna en flora: 

het ons ondertussen vertrouwde 

gebrul van de brulapen leidt de 

zonsopgang in, gevolgd door het whoop whoop vand e Blue-crowned Motmot, gekres van 

verschillende papegaai-achtigen, de typisch zang van de Chestnut-mandibled Toucans en het geratel 

van de Red-crowned Woodpeckers...we zien al ruim 10 dagen in Costa Rica vrij intensief naar vogels 

aan het kijken, en het wordt stilaan moeilijk om nieuwe soorten te scoren...we genieten echter van 

enkele mooie eerder geziene soorten, hoe kan je mogelijk genoeg krijgen van de kleurrijke 



Violaceous Trogon, de prachtige Cherrie’s Tanager, waarvan het zwart van het mannetje niet 

zomaar zwart is, maar een soort fluweelzwart om U tegen te zeggen, en gecombineerd met de fel 

contrasterende oranje –rode stuit een streling voor het oog oplevert...Maar toch zien we nog enkele 

nieuwe soorten, en niet zomaar de eerste de beste: een koppeltje endemische Golden-naped 

Woodpeckers zit namelijk in een houten lantaarnpaal  te hakken...daarnaast zien we een 

azuurblauw mannetje van de Blue Dacnis en zien we een Slaty-tailed Trogon foerageren in een 

vijgenboom die bol staat van de vruchten...ook Golden-hooded Tanagers, Buff-throated Saltators  

en Yellow-crowned Euphonias doen zich tegoed aan de sappige vijgen.  

Omdat we al zeer veel in het regenwoud gewandeld hebben besluiten we na het ontbijt eens wat 

anders te doen en op zoek te gaan 

naar de typische soorten van de meer 

open gebieden. Niet alleen kan dat 

heel wat andere soorten opleveren; 

het open karakter maakt dat het 

vogels spotten een stuk makkelijker 

is...we keren dus terug naar de plek 

van de vorige dag en komen opnieuw 

de fraaie Charming Hummingbird en 

Blue-throated Goldentail tegen. In 

dezelfde rietachtige vegetatie zien we 

ook nog een mooie Purple Galinule en 

een Pale-breasted Spintail. We volgen 

een aarden pad langs enkele weilanden en merken al snel een Roadside Hawk zitten in een hoge 

boom loerend naar beneden op een potentiele prooi...ook mooi is het kleine groepje Red-breasted 

Blackbirds, met het blote oog rode stipjes in het groene gras, metd e telescoop komen de details 

wat meer tot uiting...maar de hoofdprijs is de extreem schuwe Striped Cuckoo: deze vogel is af en 

toe te horen in een grasland, maar laat zich zeer zelden zien...de I-pod doet echter zijn werk en na 

enkele keren de zang te hebben afgespeeld komt hij nieuwsgiereig op enkele meters afstand 

zitten...enkelen er kunnen zelfs  een mooie foto maken...Vervolgens rijden we naar de uitgestrekte 

weilanden rond Uvita...op het eerste zicht is het hier zeer rustig...na een tijdje krijgen we een Barred 

Antshrike in de smiezen, die dankzij playback van de IPod wel zeer dichtbij komt om zich te laten 

bewonderen...  

In de namiddag doen we het rustig aan; de verleiding van het zwembad gecombineerd met de 

tropische hitte houdt het groepje van de namiddag-excursie zeer beperkt...Enkele moedigen 

trekken toch het zwoele regenwoud in, dat echter zeer stil aandoet...we stuiten op een groepje 

White-faced Capuchin Monkeys, enkele Black-hooded Antshrike en de zeldzame McGillivray’s 

Warbler worden nog geregistreerd...die laatste was de eerste waarneming van deze soort voor onze 

gids Pieter ! 

 

16/11: naar het Talamanca hooggebergte 



Na voorgoed afscheid te hebben genomen van de kleurrijke vogels van de laaglanden trekken we 

stilaan het Talamanca hooggebergte in, een bergketen die door zijn geïsoleerde ligging een zeer 

hoge graad van endemisme bevat, 

ongeveer 75 % van de vogelsoorten 

die hier voorkomen zijn beperkt in 

hun verspreidingsgebied tot deze 

bergketen en komen nergens anders 

ter wereld voor ! Voor het zover is 

betreden we eerst de Fila Costera: een 

iets lagere bergketen die de kust 

scheidt van de vallei van de El General 

rivier. We maken een eerste stop aan 

Finca Los Suisos waar we terecht 

komen in een stukje weiland begrensd 

door een mooi stuk vochtig 

regenwoud. Vlakbij een klein plasje zien we een Green Heron en enkele Cattle Egrets zitten, 

verderop in het gras komen we yellow-faced Grassquit en Thick-billed Seedfinches tegen. Tegen de 

bosrand aan zien we een actief nest van Golden-naped Woodpecker en krijgen we ook nog mooi de 

Laughing  Falcon te zien...wanneer we een stukje het bos betreden merken we dat er heel wat 

activiteit is, maar de vogels laten zich niet makkelijk zien...een groepje Scarlet-rumped Caciques zien 

we nerveus heen en weer schieten, ook zien we enkele Crested Guans, en vervolgens komt er ineens 

een enorme mixed species flock voorbij...het gaat allemaal zeer snel, te snel om de tijd te hebben 

om de vogels te kunnen identificeren...enkele halen er nog een jong mannetje Red-capped Manakin 

uit en enkele Speckled en Bay-headed Tanagers... 

Onze volgende halte is een weiland iets buiten het centrum van San Isidro del General, waar we op 

zoek gaan naar de Fork-tailed Flycatcher en de kleine Pearl Kite...onze chauffeur Ricardo slaagt er in 

om de bus recht voor een koppeltje Fork-tailed Flycatchers te parkeren, beter kan niet ! De Pearl 

Kite laat het echter afweten...wel zien we nog enkele fraaie Smooth-billed Anis zitten en Barn 

Swallows samen met Southern Rough-winged Swallows heen en weer vliegen.  

We lunchen in het gezellige Vista del General restaurantje van waar we mooi uitizcht hebben op de 

vallei van de General en ook enkele bananenfeeders onze aandacht trekken, buiten de eerder 

geziene Baltimore Orioles en Cherrie’s Tanagers is er echter weinig te zien...toch worden we nog 

beloond met een mooie White-tailed Emerald, een bijzondere en zeldzame kolibrie die we zien 

foerageren aan enkele rode bloemetjes. Ook purple-crowned Fairy duikt even op en aan de 

suikerfeeders zijn zowel Violet Sabrewing als Green-crowned Brilliant te zien. Na nog eens een 

uurtje of zo te hebben gestegen begint het landschap drastisch te veranderen...ook het weer slaat 

helemaal om en tegen dat we op het hoogste punt aankomen, rond de 3200 meter zitten we boven 



de boomgrens in de zogenaamde paramo vegetatie te midden van de wolken en in miezerig weer. 

We trekken een warme trui aan en lopen enkele 

meters de weg op zoek naar de Volcano Junco, een 

typische bewonder van de paramo die nergens 

anders te vinden is... we zien hem niet...en de regen, 

mist en koude doen ons snel de bus weer opzoeken, 

en juist wanneer we willen doorrijden komt de 

Volcano Junco op enkele meters van de bus te 

voorschijn...We dalen vervolgens verder af de 

idyllische vallei van de Savegre rivier in. Onderweg 

stoppen bij het huis van Miriam, een sympathieke 

Costa Ricaanse dame die ons allen verwent met een 

lekker verse koffie en broodjes. Daarnaast heeft 

Miriam een klein vogelparadijsje in haar achtertuin; 

verschillende soorten kan men hier van extreem 

dichtbij zien, aangetrokken door de gekookte rijst die 

door Miriam dagelijks wordt klaargezet...We zien 

Yellow-thighed Finch, Black-billed Nightingale-

thrush, Sooty Robins, Flame-colored Tanagers en 

Acorn Woodpeckers en Black-throated Green Warbler...opeens merkt iemand een grote groene 

vogel op op een 2-tal meter afstand...vrouwtje quetzal !! we zijn nog maar enkele minuten in de 

Savegre vallei en hebben al meteen de hoofdprijs geschoten !  Het is dan wel maar een vrouwtje, 

maar toch...de Resplendent Quetzal wordt beschouwd als één van de meest bijzondere vogels van 

het Amerikaanse continent en heeft een belangrijke rol gespeeld in de precolumbiaanse culturen 

van de Maya’s en Azteken...  

 

17/11: San Gerardo de Dota 

We hebben de hele dag om uitgebreid 

te genieten van de unieke fauna en 

flora van de mooie Savegre vallei en 

we moeten niet ver lopen voor mooie 

vogels; in de tuinen van het hotel 

krioelt van het van de kolibries die 

worden aangetrokken door de vele 

suikerfeeders. We kunnen ze tot op 

enkele meters benaderen, waardoor 

mooie foto’s kunnen geschoten 

worden. De soorten die we zien zijn 

Green Violetear, Magnificent 

Hummingbird, Scintillant 

Hummingbird, Volcano Hummingbird en White-throated Mountain-gem. Ook in de tuinen laten 

Silver-throated Tanager, Acorn Woodpecker en Flame-colored Tanager zich makkelijk zien aan een 



bananenfeeder, terwijl verschillende Slaty Flowerpiercers te zien zijn, gaatjes prikkend op zoek naar 

nectar in de kleurrijke bloemen van de tuin van het hotel.  Na het ontbijt worden we via een steile 

weg naar boven gebracht door 2 oude Toyota 4 x 4’s...tegen 5 km / u rijden we de steile helling op 

om uiteindelijk in een prachtig stuk nevelwoud uit te komen gedomineerd door grote oude eiken 

praktisch volledig beladen door epifyten. Via smalle bospaadjes wandelen we stilletjes aan weer 

naar beneden, onderweg genietend van de vele kleurrijke vogels die zich laten zien zoals de Black-

cheeked Warbler, Collared Redstart, een koppeltje Collared Trogons, Sooty-capped Bush-tanagers, 

Tufted Flycatchers, Ruddy-capped Nightingale-thrush, Yellow-thighed Finch, Spot-Crowned 

Woodpcreepers en verschillende Gray-breasted Woodwrens.  Ricardo demonstreert zijn 

arendsogen door hoog in de bomen een mooie Elegant Euphonia te spotten...deze prachtige vogel 

wordt in de telescoop gezet zodat iedereen hem goed kan zien...voor de lunch keren we terug naar 

Myriam, die ons verwelkomt met een uitgebreide lunch van verse zal, kip, bruine bonen, salade, 

verse braambassensap en nog veel meer lekkers...het hoogtepunt tijdens is de lunch is echter de 

aanwezigheid van een prachtig Resplendent Quetzal mannetje die we vanuit het terras waar we aan 

het tafelen zijn rustig kunnen gadeslaan...deze lunch zal ons voor de rest van ons leven bijblijven ! 

Woorden schieten tekort om de schoonheid van deze indrukwekkende vogel te beschrijven...De 

aanwezigheid van een mannetjes quetzal maakt dat we wat langer blijven plakken bij Miriam en ook 

de koffie en het dessert bevalt ons zeer goed...wat een spectaculaire afsluiter  van een boeiende 

reis ! 

 

18/11: terug naar de Centrale Vallei 

Na een laatste rondje langs de bloemen-en vogelrijke tuin van het hotel vertrekken we richting San 

José. Op weg naar de Inter-Amerikaanse snelweg stoppen we nog  even aan een plek “vuelta del 

gato” genoemd, waar heel wat advocado bomen staan met zeer veel vruchten, het favoriete voedsel 

van oa de Resplendent Quetzal, die opnieuw wordt gespot...we krijgen er werkelijk geen genoeg 

van...Na de laatste groet aan de quetzal maken we nog een laatste stop onderweg in het Parque 

Nacional Los Quetzales. Dit is een mooi gebied bedekt met nevelwoud, iets hoger gelegen dan de 

vallei van de Savegre rivier, waardoor de avifauna hier gelijkaardig is, met enkele interessante 

aanvullende hooglandsoorten die niet te zien zijn in de vallei...nog maar net begonnen aan onze 

wandeling komen we al onmiddellijk 

een Fiery-throated Hummingbird 

tegen, één van de meest kleurrijke 

kolibries van Costa Rica met een 

verspreidingsgebied dat zich zoals 

zovele soorten van de hooglanden, 

beperkt tot Costa Rica en West-

Panama. Verder komen we nog 

enkele grote mixed species flocks 

tegen, waar we heel wat oude 

bekenden aantreffen zoals Yellow-

thighed Finch, Sooty-capped Bush-

tanager, Black-throated Green 



Warbler en Flame-throated Warbler, maar toch ook nog enkele nieuwe soorten registreren zoals de 

mooie Barred Becard, de Black-capped Flycatcher, Ruddy Treerunner en Yellow-winged Vireo.  

Na 14 dagen intensief vertoeven in de natuur doet het wat vreemd aan om terug in de drukte van 

San José te komen en het vele lawaai van het hectische verkeer doet ons weer met beide voeten op 

de grond belanden. ‘s Avonds tafelen we gezellig in een goed restaurantje en wordt er nagepraat 

over de vele highlights van de reis... emailadressen worden uitgewisseld en afspraken om foto’s 

door te sturen en een reisverslag te maken gemaakt...   

 

19/11: terugvlucht 

Ieder vult de voormiddag een beetje op zijn eigen manier met bezoek goudmuseum, het nationaal 

theater, en een nabijgelegen vlindertuin. Na een laatste lunch worden voor de laatste keer de 

valiezen gemaakt en ingeladen in de bus...althans dat was het voorziene plan...problemen met 

Iberia zorgden echter voor een extra dag in San José...waardoor met een dag vertraging iedereen 

terug thuis kwam... 

 

Met dank aan iedereen voor een zeer gezellige reis, en extra dank voor Ad voor het aanleveren van 

het mooie fotomateriaal... 

 

Pieter Westra   


