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   Violet Sabrewing ( foto Josien Schenkels) 

 
  



2 
 

Een korte beschrijving van de bezochte gebieden. 
 

 
De komende twee weken verblijven we in Lodges midden in de natuur.  
We bezoeken eerst de noordelijke, Caribische kant. Op weg naar Puerto Viejo de Sarapiqui bezoeken 
we  Parque Nacional Braulio Carrillo. Dit is een  van de grootste nationale parken, maar ook een van 
de natste gebieden van Costa Rica. In het altijd groene primaire regenwoud, is een enorme 
verscheidenheid aan flora en fauna.  
Zona Protectora la Selva is het volgende gebied dat we bezoeken. Dit bestaat uit een gedeelte open 
gebied en bosrand en een gedeelte primair regenwoud.  
Het volgende gebied op de route is het  Parque Nacional Volcan Arenal. Dit is een gebied met de 
meest opvallende natuurlijke kenmerken van Costa Rica. De indrukwekkende vulkaan Arenal bevindt 
zich binnen het 29.960- acre omvattende Nationaal Park, dat voornamelijk bestaat uit primair 
regenwoud. Het Nationaal park omvat vier verschillende leefgebieden en herbergt een enorme 
diversiteit en hoeveelheid aan flora en fauna. 
Daarna rijden we door naar de Pacifische kant, de droogste streek van Costa Rica. We bezoeken de 
in het hart van de provincie Guanacaste gelegen Hacienda Solimar.   
De volgende stop is  bij Parque Nacional Carara dat ecologisch zeer interessant is omdat het één van 
de laatste natuurlijke bossen beschermt op de overgangszone tussen het drogere noordwesten en 
nattere zuidwesten. Het overgangsbos bevat zowel soorten typisch voor het tropisch droge bos, die 
hun bladeren verliezen tijdens het droge seizoen, en altijd groene soorten typisch voor het tropisch 
regenwoud.  
Via de Centrale Vallei, een hoogvlakte van 1000 tot 1200 meter, gaan we de bergen in, in de 
omgeving  van San Gerardo de Dota dat op 2000 meter hoogte ligt. Dit gebied bestaat uit nevelwoud, 
een bostype dat ontstaat in tropische gebieden in de bergen. Typisch aan deze vegetatie is de 
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aanwezigheid van veel epifyten, planten die op andere planten groeien zonder daaraan voedsel te 
onttrekken. 
 
Deelnemers 
De deelnemers zijn Bas Verhoeven, Hidde Bult,  Harm Dotinga, Marjo Hanssen, Aart van der Pol, 
Anne van de Wiel, Gido Davidse,  Constantin Mank, Josien Schenkels (verslag). Pieter Westra is de 
gids, Ademar Mejias Blanco de chauffeur en is ook vogelaar,  
Alle deelnemers delen een brede interesse voor natuur zodat naast vogels ook ruimte is voor bloemen 
en planten, vlinders, zoogdieren, amfibieën en reptielen.   

 Hoogtepunten 
Over een reis met alleen maar hoogtepunten valt moeilijk te zeggen wat nu dé hoogtepunten zijn! 
De enorme diversiteit maakt Costa Rica, ook op vogelgebied zo aantrekkelijk.   
Dan toch maar een poging wagen. De top vijf  is 1) Resplendent Quetzal; 2) Turquoise Cotinga; 3) 
Sunbittern; 4) Snowcap; 5) Black-crested Coquette.   
Verder ook de Jabiru (met uitsterven bedreigd), Glossy Ibis (zeldzaam), Sunbittern, King Vulture, 
Northern Harrier (zeldzame wintergast in CR), Black Skimmer, Scaled Pigeon, Ruddy Quail-Dove , 
Great Green Macaw (met uitsterven bedreigd) Spectacled Owl, Black and White Owl, Pacific Screech 
- Owl , Ferruginous Pygmy-Owl, Dusky Nightjar, Mangrove Hummingbird (endemisch voor CR), 
Coppery-headed Emerald (endemisch voor CR), Keel-billed Motmot , American Pygmy Kingfisher, 
Red-headed Barbet, Bicolored Antbird, (enkel te zien met army ants), Streak-chested Antpitta, Black-
faced Antthrush en de Silvery-fronted Tapaculo (zeer lastig ), Long-tailed Manakin. 
Maar ook bij de zoogdieren en amfibieen zijn hoogtepunten benoemen zoals de Northern Tamandua, 
Three and Two-toed Sloth, Hooded Skunk en de Neotropical River Otter. 
We zien bijna alle Manakins en uitzonderlijk veel Wrens! 
 
Triptotalen 
Tijdens deze 16-daagse reis spotten we 446 verschillende soorten vogels, waarvan 15 alleen 
gehoord. Daarnaast hebben we 15 verschillende soorten zoogdieren gezien en 15 soorten amfibieën 
en reptielen. Zie voor alle soorten de bijgevoegde soortenlijst. 
 

            Yellow-headed Gecko (foto Josien Schenkels) 

 
Verslag 
Dit verslag is samengesteld door Josien Schenkels, deelneemster van deze reis, daarnaast als 
reisbegeleider verbonden aan Inezia Tours. Alle foto's zijn tijdens deze reis door deelnemers of 
Ademar, de chauffeur gemaakt. De bronnen zijn bij de foto's vermeld. 
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Reisverslag van dag tot dag. 
 
25 februari, vertrek naar Costa Rica.  
We verzamelen bij de incheckbalie van KLM. We reizen niet als groep en zitten daardoor verspreid 
door het vliegtuig. Tijdens de tussenstop in Panama kunnen we op het vliegveld al de eerste vogels 
waarnemen: Great-tailed Grackle, Turkey Vulture, Black Vulture, Barn swallow, White-tailed Kite en 
een Bat Falcon, die zich, zittend op een lichtmast van zeer dichtbij laat bewonderen. 
Het is al donker als we in Costa Rica aankwomen. Pieter haalde ons op van het vliegveld en brengt 
ons naar Hotel Don Carlos in San José. 
 
26 Februari, via Parque Nacional Braulio Carrillo naar Selva Verde Lodge. 
We worden gewekt door de zingende Clay- colored Thrush, Rufous-collared Sparrow, Finsch's 
Parakeet, (Crimson-fronted) Great Kiskadee en the White-Winged Dove die in de tuin van het hotel 
aanwezig zijn. Na het ontbijt vertrekken we om 8.30 uur naar Parque Nacional Braulio Carillo. Het 
regent, wat de sfeer van het regenwoud mooi benadrukt. Het NP is indrukwekkend, met veel epifyten 
en orchideeën. We horen de Mantled Howler Monkeys. Tijdens de prachtige wandeling zien we onder 
andere de Black-throated Trogon, Crowned Woodnymph, Chestnut-backed Antbird, Spotted Antbird, 
Sulphur-bellied Flycatcher, White-breasted Wood Wren en Black-and-yellow Tanager. 
 

 
 Foto Anne van der Wiel 

 
 
De volgende stop is bij een kolibrietuin vol met bloeiende Verbena planten. Gelukkig is het even 
droog. Geweldige soorten zien we daar waaronder de Snowcap, Green Thorntail, Violet-headed 
Hummingbird, Green-breasted Mango  en de Green Hermit. Naast kolibries zien we de eerste Toekan, 
the Black-mandibled Toucan, White-ruffed Manakin en diverse Tanagers zoals de Passerini's  
Tanager. 
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   Green Thorntail (foto Josien Schenkels) 

 

Na de voortreffelijk lunch rijden we richting  La Selva Logde. Onderweg maken we nog een stop bij 
een drassig gebied waar we onder andere de Amazon Kingfisher, Black-bellied Whistling-Duck, Blue-
winged Teal, Northern Jacana en de Green Ibis zien.  
 
Vlak voor onze eindbestemming van de eerste dag maken we nog een korte wandeling. In weer heel 
ander, open gebied wat ook weer veel andere soorten oplevert zoals Great Green Macaws, Summer 
Tanager, Scarlet Macaw, Orange-chinned- en Olive-throated Parakeet, Blue-black Grassquit, 
Common Tody-Flycatcher, Red-lored Parrot en de White-collared Seedeater.  
La Selva Lodge ligt in een prachtig woud, met een mooi kamers in een prachtig aangelegde tuin met 
overdekte paden naar de verblijven. Dit blijkt niet voor niets!  Er vallen regelmatig hevige buien regen.   

 
 

 
                      La Selva Lodge  (foto Constantin Mank) 
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Na het diner gaan we op zoek  naar de Red-eyed Leaf Frogs, die  in de tuin van de lodge aanwezig 
zijn. 

 
                              Red-eyed Leaf Frogs (foto Constantin Mank) 

 

27 Februari, om 6.00 uur op pad naar Zona Protectora Selva. 
Het laatste stuk van de weg naar La Selva lopen we om daar al de eerste mooie soorten van de dag 
te scoren. Het is nog maar net licht en er wordt al volop gezongen. De soorten buitelen over elkaar 
heen, we kunnen het nauwelijks bijhouden: Buff-rumped Warbler, Green Honeycreeper, Great 
Tinamou (gehoord, later gezien), Gartered Trogon, Lesser Greenlet, Tropical Gnatcatcher, Long-tailed 
Tyrant zijn enkele voorbeelden.  Een stukje verder zien we een Northern Crested Caracara en Crested 
Guan. Eenmaal in het park is er nauwelijks tijd om koffie te drinken: White-collared Manakin, Snowy 
Cotinga, Masked Tityra, Shiney Cowbird, Bronze-tailed Plumeleteer wisselen elkaar in een rap tempo 
af.                               

                         
            White-collared Manakin (foto Anne van de Wiel) 
 

We vervolgen onze weg met een lokale gids. Over de Scaled Pigeon die we zien was hij zeer 
opgetogen. We maken een uitgebreide wandeling waar we natuurlijk ook weer van alles tegenkomen. 
Naast de Great Curasow, Collared Aracari, black-faced Grosbeak zien we ook veel andere dieren 
zoals een Eyelash Pit Viper, Green Basilisk, Strawberry Poisson-dart-frog en de Collared Peccary. 
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Tegen het eind van de wandeling weet de gids nog wat bijzonders te vinden: drie Vermiculated 
Screech-Owls, Alsof het niet op kan zat er zeer dichtbij een King Vulture. De vogelsoorten die we zien 
zijn teveel om op te noemen. Ze staan allemaal op de bijgevoegde soortenlijst vermeld. 
 

              
     King Vulture (foto Josien Schenkels)                               Rufous-tailed Hummingbird (foto Josien Schenkels) 
 

 
                        Strawberry Poisson-dart-frog  or  Blue-jeans Frog (foto Anne van de Wiel) 

 

Voor de lunch gaan we terug naar la Selva Lodge. Daarna is er ruimte om zelf wat rond te lopen in en 
rond het park. Ik stuit op een nestje (max 4 cm groot) van een Rufous-tailed Hummingbird. 
Om 16.00 uur is er voor de liefhebbers nog een wandeling met Pieter. Scarlet-rumped Cacique, 
Broad-winged Hawk, Zone-tailed Hawk, Black-throated Trogon, Scarlet-thighed Dacnis, Black-headed 
Tody-Flycatcher en Slaty-breasted Tinamou (gehoord) vult weer een deel van de lijst aan. Naast de 
vogels zagen we diverse vlinders waaronder de Owl Butterfly en een Black Wood Turtle. 
 
28 Februari,  vertrek naar Parque Nacional Volcan Arenal 
Om 6.00 uur het vroege rondje voor de liefhebbers, wat ook  de enige kans is om de Sunbittern te 
zien.  Het regent, maar dat weerhoud ons niet. Het zit niet echter mee, we lopen zeker een uur langs 
de rivier en gaan dan weer maar terug naar het eerste punt.  Daar vinden we hem uiteindelijk dan 
toch.  
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                              (foto Josien Schenkels) 
 

Na een uitgebreide fotosessie gaan we gauw terug voor het ontbijt. De vogellijst is aangevuld met 
Ringed- en Green Kingfisher, Louisiana Waterthrush, Southern Rough-winged Swallow en Pale-billed 
Woodpecker. 
 

We vertrekken vanaf de receptie. Op weg daar naartoe zit nog een Green-and-black Poisson-dart-
frog.      
                                      

 
                (Foto Ademar Mejias Blanco) 
 

Om 9.00 vertrekt de bus. Via de weg 126 rijden  we naar het noorden. Onderweg zien we een 
Swallow-tailed Kite en een Short-tailed Hawk. Voor de lunch maken we een wandeling over een 
onverharde weg naar de rivier Sarapiqui, door weer een overweldigende natuur. 
 

 
                       Foto Constantin Mank 
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En ook hier weer heel veel nieuwe vogelsoorten zoals Black-throated Wren, Bay-headed Tanager, 
Speckled Tanager, Crimson-collared Tanager, Ochraceous Wren, Olivaceous Woordcreeper, Black-
headed Nightingale-Trush, Northern Tufted Flycatcher, Red-faced Spinetail. 
 
We krijgen een heerlijke lunch in een restaurant bij Cinchona. Het restaurant heeft  verschillende  
feeders. Grappig hoe Kolibries zich gedragen. Ze vliegen je bijna aan als je op hun route naar hun 
feeder staat en maken daarbij een hoop kabaal, net alsof ze je uitschelden.  
Het begint weer te regen, maar dat hindert de vogels op geen enkele manier. We zien hier onder 
andere de Violet Sabrewing, Melodious Blackbird, Coppery-headed Emerald, Blue-throated (Emerald) 
Toucanet, Chestnut-headed Oropendola en Prong-billed Barbet. 
 

  
Prong-billed Barbet (Josien Schenkels)                                      Blue-throated Toucanet (foto Josien Schenkels) 
 

Na de lunch gaan we weer verder. Onderweg treffen we nog de soorten Red-winged Blackbird, Gray 
Hawk, Groove-billed Ani, House Sparrow. Na een korte stop in het stadje Fortuna , zien we nog een 
Gray-breasted Martin. We bereiken de Arenal Observatory Lodge. Met mooie ruime kamers en een 
schitterend aangelegde tuin gericht op Kolibries en uitzicht op de Vulkaan Arenal. 
 
29 Februari, Arenal hangbruggen 
Het "vroegevogelrondje"  van 6.00 uur besteden we op het terras van het restaurant. Als eerste 
melden de Montezuma Oropendola's zich, met wel 40 tegelijk. Ze schrapen de meloenen op de 
feeders helemaal af. Daaronder scharrelen White-nosed Coatis, op zoek naar afgevallen resten.  
Kort nadat het echt licht is komt een Black-crested Coquette. De rest volgt al snel: Tennessee 
Warbler, Bananaquit, Golden-hooded Tanager, Brown Violetear. 
 

 
                Black-crested Coquette (foto Josien Schenkels) 
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Na het ontbijt gaan we op pad naar de hangbruggen in het Nationaal Park. Ondanks dat Bas een hele 
nacht ziek was gaat hij toch mee. Onderweg zien we Gray-headed Chachalaca's op de onverharde 
weg lopen. Het laatste stuk naar de hangbruggen lopen we. Dat kan natuurlijk niet zonder weer veel 
nieuwe vogels te zien zoals Russet Anthshrike, Slaty-capped Flycatcher en Purple-crowned Fairy.  
Tijdens de wandeling horen we de prachtig van de Song Wren, die zich ook goed laat zien. Maar ook 
de Streak-crowned Antvireo, Tawny-capped Euphonia, Slaty Antwren en Rufous-tailed Jacamar laten 
zich zien. We horen de Ornate Hawk-Eagle, maar deze laat zich helaas niet zien. We zien wel een 
Eyelash Pit Viper. 
 

 
    Eyelash Pit Viper (foto Constantin Mank) 

 

Na het diner komtde bus weer voorrijden want er zit een Black-and-white Owl in de buurt. Die willen 
we natuurlijk niet missen.   
 
1 Maart, vertrek naar La Ensenada Lodge 
Zoals gebruikelijk is er de mogelijkheid voor een vroege ochtendwandeling, met mooie soorten als de 
Golden-crowned Warbler, Black-and-white Warbler, Yellow-bellied Flycatcher, Carmiols Tanager, 
Black-crowned Tityra, Gray-capped Flycatcher, White-necked Jacobin, Collared Forest Falcon 
enzovoort.  
          
Na het ontbijt om 8.30 uur vertrek. Vlak bij de bus ontdekt Bas een Cedar Waxwing. Dat brengt 
beroering! Alle locale gidsen die daar aanwezig zijn komen aangesneld, want de Cedar Waxwing 
wordt zelden gezien in Costa Rica.  
 
We zijn nog maar net onderweg of Ademar ziet een White Hawk. Hup, natuurlijk weer allemaal de bus 
uit! Niet veel later zien we een Northern Tamandua die op zijn gemak rondscharrelt met zijn grappige 
kromme poten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Northern Tamandua (foto Josien Schenkels) 
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De tocht verloopt verder langs het Lago Arenal, waar we op verschillende plaatsen stoppen om mooie 
soorten te zoeken. Nadat we  eerst de Slaty-tailed Trogon vinden wist Ademar ook de Keel-billed 
Motmot te ontdekken.  
 

 
  Keel-billed Motmot (foto Josien Schenkels) 

 
We wandelen nog wat verder door en komen bij de rand van het meer een Black Phoebe en Amazon 
Kingfisher tegen.  
 

             
 Foto Josien Schenkels                   Foto Josien Schenkels 

 

Hier verlaten we ook het natte gebied van Costa Rica en komen aan de veel drogere Pacifische kant 
van het land. 
Tijdens een heerlijke lunch kunnen we genieten van een Hoffmann's Woodpecker en Blue-and-white 
Swallow.  
 
Het laatste stuk van de weg rijden we weer op een onverharde weg, wat ons de mogelijkheid geeft om 
vaak te stoppen. En dat was nodig ook. De nieuwe soorten van dit droge gebied zijn ontelbaar. Een 
aantal daarvan is Ruddy Ground Dove, Orange-fronted Parakeet, Turquoise-browed Motmot, Steely-
vented Hummingbird, American Yellow Warbler, Stripe-headed Sparrow, Laughing Falcon, Double-
striped Thick-knee, Indigo Bunting, Yellow-naped- en White-fronted Amazon en een Northern Harrier, 
een zeldzame wintergast. 
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Turquoise-browed Motmot (foto Josien Schenkels) 

 

Laat, moe, maar voldaan komen we aan bij de La Ensenada Lodge dat aan zee ligt, waar ons een 
heerlijk diner wacht.  
 

 
 Foto Constantin Mank 
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2 Maart, naar Hacienda Solimar. 
Maar, we gaan natuurlijk niet ontbijten zonder het vroege ochtend rondje. We lopen naar de kust en 
zien daar een Willet, Northern Waterthrush, Ruddy Turnstone, Yellow Mangrove Warbler, White-
necked Puffbird, Brown Pelican, American White Ibis en een Ferruginous Pygmy Owl. 
 

              
White-necked Puffbird (foto Josien Schenkels)                              Ferruginous Pygmy Owl (foto Josien Schenkels) 

 
Bij het ontbijt wordt, als je niet oplet, het eten van je bord gepikt door een White-throated Magpie-Jay. 
 
Meteen na het ontbijt vertrekken we. Het gebied dat we die dag bezoeken is divers. Sommige delen 
zagen er droog en dor uit. Het oorspronkelijk uit India komende Zebou-ras gedijt goed in dit droogste 
gebied van Costa Rica.  
Maar daarnaast zien we ook uitgestrekt weilanden en liggen hier ook stukken tropisch droog bos en 
een prachtig wetland. 
 
 
 

 
 Zebou (foto Anne van de Wiel) 

 
We bezoeken de wetlands en rijden door groene weilanden en paarse velden vanwege de bloeiende 
waterhyacinthen. Dit gebied levert weer een hoop nieuwe soorten op zoals Woodstork, Roseate 
Spoonbill, Common Ground Dove, Green Heron, Plain-breasted Ground Dove, Harris's Hawk, 
Anhinga, Glossy Ibis, Limpkin, Black-necked Stilt, Southern Lapwing, Least Grebe, Fulvous Whistling 
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Duck, Tricolored Heron en, na enig speurwerk zien we in de verte drie Jabiru's. Maar het wordt nog 
mooier door de vliegshow die zij even later vlak voor onze neus geven. 
           

 
                   Jabiru (foto Josien Schenkels) 

 
We vervolgen onze weg naar een mangrovebos. Daar bewonderen we de Boat-billed Heron, Black-
crowned Night-Heron, Common Black Hawk, Lesser Nighthawk en laat een Northern Racoon zich 
fotograferen.  
 

        
 Boat-billed Heron (foto Josien Schenkels)               Common Black-Hawk (foto Josien Schenkels) 

 

        
  Lesser Nighthawk (foto Josien Schenkels)              Northern Racoon (foto Josien Schenkels) 

 
We krijgen honger en gelukkig is het Lunchtijd. We rijden naar Hacienda Solimar, een van de grootste 
veehouderijen van het land. De lunch is voortreffelijke met, hoe kan het ook anders, steak.  
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We hebben gelegenheid om wat rond te lopen bij de boerderij. De locale gids wijst ons de weg naar 
een Pacific Screech Owl.  
 

 
       Pacific Screech Owl (foto Josien Schenkels) 
 

Na de lunch gaan we met de locale gids naar het droog bos. Tijdens de wandeling daar naar toe 
kunnen en we ook de Long-tailed Manakin vinden. Pieter vertelt dat dit soms veel tijd kost, omdat het 
een moeilijk soort is om te vinden. Vandaag heeft onze gids er maar vijf minuten voor nodig. De Long-
tailed Manakin is al gevonden! Hij laat zich bovendien langdurig zien.  
 

Verderop in het droog bos vinden we een Spectacled Owl, Black-headed Trogon, Great-crested 
Flycatcher, Dusky-capped Flycatcher en een Common Pauraque. 
 

 
  Spectacled Owl (foto Josien Schenkels) 
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We zijn rond 16.00 uur terug bij La Ensenada. Er is nog wat tijd over voor een wandelingtje in de 
buurt. En opnieuw levert dit weer nieuwe soorten op zoals een Giant Cowbird, Scrub Euphonia en 
Cinnamon Hummingbird. De zonsondergang is prachtig en levert een mooi plaatje op. 
 

 
 Foto Anne van der Wiel 
 

3 maart, we vervolgen onze reis en rijden naar Carara 
De vroege ochtend wandeling wordt natuurlijk weer afgelegd want we willen werkelijk niets missen. 
Naast een Gray (Black-bellied) Plover, Whimbrel, Royal Tern zien we ook een troep Mantled Howler 
Monkeys die bij de Lodges rondhangen. 
Tijdens het ontbijt zijn zoals gebruikelijk ook de White-throated Magpie-Jay's  aanwezig. 
 

 
             Mantled Howler Monkeys (Foto: Josien Schenkels) 
 

De eerste stop van die dag is bij zoutpannen, niet ver gelegen van Ensenada. Naast de veeteelt is 
zoutwinning de belangrijkste bron van bestaan in Guanacaste. 
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            Foto Constantin Mank 
 

Het is er heet, letterlijk oogverblindend licht, maar ook weer heel bijzonder. Dit gebied heeft grote 
aantrekkingskracht op steltlopers. Die zitten er dan ook genoeg. We zien o.a. Semipalmated 
Sandpiper, Lesser- en Greater Yellowlegs, Stilt Sandpiper, Semipalmated Plover, Marbled Godwit, 
Black Skimmer, Short-billed Dowitcher, Wilson's Plover en aan de rand van het gebied een Mangrove 
Warbler. 
 

We vervolgen onze weg en lunchen aan de kust met uitzicht op een lagune. Het wordt net laag water 
wat veel vogels aantrekt. Zo zien we een Magnificent Frigatebird, Black Tern, Cabot's (Sandwich) 
Tern en Laughing Gulls. Bij een restaurant aan de overkant wordt visafval neergegooid. Dat trekt  
honderden vogels aan.  
 

 
    Foto Josien Schenkels 
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              Magnificent Frigatebird (Foto Josien Schenkels) 

 
Aan het eind van de middag komen we aan bij Cerro Lodge, bij Parque Nacional Carara. 
Cerro Lodge is een prachtige accommodatie. De kamer zijn zeer ruim en de badkamer bijzonder. Die 
bevindt zich buiten, met een 2 meter hoge omheining. Het is een half ronde ruimte, half overdekt. Het 
niet overdekte deel was ingericht met grint, grote stenen en planten. Iedereen heeft wel een of andere 
vorm van "inwoning": een basilisk, pad en wij hebben een kikker (15 cm groot!). Deze woont boven 
onze wc. Hmmm. 
 
4 maart, wandelen Parque Nacional Carara 
Vandaag gaan we al vroeg op pad om de warmte voor te zijn. We lopen door een totaal ander woud 
dan waar we tot dan toe in gelopen hebben. Het overgangsbos, met bladverliezende bomen en altijd 
groene soorten die door elkaar groeien, met daartussen prachtige bananenplanten. 
 

 
(Foto: Constantin Mank) 
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  Foto: Constantin Mank 
 

Het geluid van de Orange-collared Manakin horen we al vrij snel en even laat liet hij zich ook heel kort, 
volledig vrij zittend zien. Jammer genoeg net te kort voor een foto. Andere soorten die we onderweg 
tegen komen zijn Streak-chested Antpitta, Golden-crowned Spadebill, Blue-throated Goldentail, Black-
hooded Antshrike, Dot- winged Antwren, Dusky Antbird, Black-bellied Wren, Rufous-breasted Wren, 
Northern Royal Flycatcher, Rufous-and-white Wren en Northern Bentbill.  
In de bananenplanten treffen we een groep White-throated Capuchin Monkey. 
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                     White-throated Capuchin Monkey (foto Josien Schenkels) 
 

Na de lunch vertrekken we naar een ander deel van het Nationaal Park. We blijven daar tot laat in de 
middag omdat dan vogels, na de warme dag komen baden. White-whiskered Puffbird, Riverside 
Wren, Bicolored Antbird, Black-faced Antthrush, Kentucky Warbler, Scarlet Macaw, maar ook de zeer 
schuwe Ruddy Quail-Dove laat zich even heel goed zien. Wat verderop zien we hoog in de bomen 
nog de Southern Mealy Amazon. In een stroompje komen de Buff-throated Foliage-gleaner en een 
Blue-crowned Manakin badderen. 
Op de onverharde weg naar Cerro Lodge zien we nog een Common Pauraque.  
 

5 maart, eerst varen op de Rio Tarcoles en daarna op weg naar Rivas, Talari Mountain Lodge. 
We vertrekken al vroeg zodat we om 6.00 uur met de boot kunnen vertrekken. 
Kort na vertrek zien we op de oever een Neotropical River Otter lopen. Naast de American Crocodile, 
zien we onder andere Yellow-crowned Night-Heron, Purple Gallinule, Thick-billed Seed Finch en 
Belted Kingfisher. We varen nog een stuk mangrovebos in, op zoek naar de American Pygmy 
Kingfisher die zich goed laat zien.  

 
                       Foto Constantin Mank 
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American Pygmy Kingfisher (foto Josien Schenkels)      Purple Gallinule (foto Josien Schenkels) 

 
Heel kort laat een Mangrove Hummingbird zich zien. Verder ook een Scaly-breasted Hummingbird, 
Prothonotary Warbler, Yellow-headed Caracara en Peregrine Falcon. 
 

  
Yellow-headed Caracara (foto Josien Schenkels) 
 

We rijden langs de kust in zuidelijk richting. We lunchen vlak voor Dominical, het restaurent ligt in een 
mooie tuin. En eindelijk zien we daar de luiaards, want ik heb er op gehoopt ze te zien tijdens deze 
reis. Beide soorten zijn aanwezig. De Hoffmann's Two-toed Sloth hangt als een blonde harige bal in 
de boom. De Brown-throated Three-toed Sloth gaat zowaar aan de wandel.  
De tuin doorlopend zien we nog een Philadelphia Vireo en een Double-toothed Kite. 
 

 
                Brown-throated Three-toed Sloth  (foto  Josien Schenkels) 
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Na de lunch gaan we op weg naar Rivas. Tijdens een stop onderweg zien we o.a. een Pale-breasted 
Spinetail, Lesser Scaup en een Tropical Mockingbird. 
We bereiken Talari Mountain Lodge laat in de middag. Het terrein bestaat uit een mix van aangelegde 
tuinen, steil aflopende, begroeide kanten bij de rivierbedding (Rio General) en secundair regenwoud. 
Door de fruitbomen en de bloemen herbergt dit gebied ruim 200 vogelsoorten.  
Dat belooft wat voor de komende dagen! 
 

6 maart, Los Cusingos reservaat. 
Vandaag vertrekken we al vroeg naar naar het onderzoeksgebied van ornitholoog Dr. Alexander 
Skutch, waar hij vanaf 1941 onderzoek deed en in mei 2004 op 100 jarige leeftijd overleed. 
De weg ernaartoe neemt behoorlijk wat tijd in beslag. Want net buiten het terrein van Talari Mountain 
Lodge zien we al weer nieuwe soorten vogels en stoppen we zeer regelmatig. Stripe-throated Hermit, 
Streaked Saltator, Fiery-billed Aracari, Chestnut-collared Swift, een paartje Pearl Kite, waarvan het 
vrouwtje op het nest zit. Maar ook nog een Bronzed Cowbird en Fork-tailed Flycatcher die zich 
prachtig laat zien.  
 

 
             Fork-tailed Flycatcher (foto  Josien Schenkels) 
 

Nog maar net op de doorgaande weg stoppen we omdat we daar de meeste kans hebben op een van 
de de toppers van deze reis, de Turquoise Cotinga. Ademar ontdekt hem als eerste. Hij zit ook nog in 
een kale boom waardoor we hem goed kunnen zien en fotograferen.  
 

 
           Turquoise Cotinga (foto Josien Schenkels) 
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Om 8.30 arriveren we bij het reservaat en start de wandeling. Nog maar net onderweg horen we een 
Little Tinamou, zien we een Olivaceous Piculet (een piepklein spechtje van 10 cm), Blue-crowned en 
Red capped Manakin, Mistletoe Tyrannulet, Eye-ringed Flatbill, Rufous Piha en nog veel meer andere 
soorten. 
 

  
Olivaceous Piculet (foto Josien Schenkels)        Mistletoe Tyrannulet (foto Josien Schenkels) 

 
De lunch bestaat uit een traditionele arbeiderslunch: diverse ingredienten zoals rijst, bonen en banaan 
in een bananenblad gewikkeld, waarin het wordt bereid. Het smaakt super lekker. Gelukkig zaten we 
onder een afdak, want het regent inmiddels pijpestelen! 
 
Op de terugweg is het droog en wandelen we een stuk langs de weg, op zoek naar een Baird's 
Trogon. We horen hem wel roepen, maar hij laat zich niet zien. 
 
Terug bij Talari Mountain Lodge is er nog ruimte voor een namiddag wandeling. Blue-diademed 
Motmot, Barred Antshrike, Orange-billed Nightingale Thrush, Yellow Tyrannulet zijn nog wat soorten 
van de middag. Maar ook deze prachtige orchidee. 
 

 
 Foto Josien Schenkels 
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7 maart vertrek naar Cerro de la Muerte. 
De vroege ochtendwandeling vindt weer voor het ontbijt plaats. Deze levert een Rufous-capped 
Warbler en Red-crowned Ant-Tanager op. We rijden over de Carr Interamericana de bergen in. 
Onderweg stoppen we bij Bosque del Tolomuco. Daar is een prachtig aangelegde tuin tegen een 
berghelling, die vol zit met diverse vogels zoals de Golden-olive Woodpecker, Green-crowned Brilliant, 
Gray-tailed Mountaingem, Snowy-bellied Hummingbird, White-throated Mountain-gem, Green 
Violetear, Red-headed Barbet en  Elegant Euphonia.   
 

       
Elegant Euphonia (foto Josien Schenkels)            White-throated Mountain-gem (foto Josien Schenkels) 
 
 

 
  Foto: 

 Foto Constantin Mank 
 

 
Na de stop vervolgen we onze weg naar Cerro de la Muerte. Dicht bij het hoogste punt op 3300 m 
hoogte, boven de bomengrens, wandelden we verder omhoog. De wandeling omhoog is zwaar 
vanwege de ijle lucht. We vinden de Volcano Junco. Dit is de enige plek in Costa Rica waar hij 
voorkomt.   
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                     Volcano Junco (foto: Constantin Mank) 
 

Maar ook de Volcano Hummingbird en een Sooty-capped Bush-tanager (Chlorospingus)  vinden we 
boven op de berg. 
 

Voor de lunch slaan we een onverharde weg in die stijl naar beneden loopt. Bij Restaurant Miriam 
eten we heerlijk gegrilde forel of kip. Na de lunch brengen we nog enige tijd op het terras door met 
zicht op de feeders. We zien o.a. een magnificent Hummingbird, Long-tailed Silky Flycatcher, Flame-
colored Tanager, Slaty Flowerpiercer, Large-footed Finch en Yellow-tighed Finch.  
 

In de loop van de middag komen we bij Quetzal Paradise Lodge aan dat op 2660 m hoogte ligt! Leuke 
houten lodges, met een prachtig uitzicht over de vallei. We maken nog een wandelingetje in de 
omgeving. En aan het nieuwe soortenlijstje komt nog steeds geen einde. Mountain Elaenia, Mountain 
Thrush, Collared Whitestart, Golden-browed Chlorophonia en Wrenthrush zijn enkele voorbeelden van 
de soorten die we zien. Maar ook nog een Timberline Wren, we zien deze reis ongelofelijk veel 
soorten Wrens. 
 

8 maart op zoek naar de Resplendent Quetzal. 
Na een koude nacht gaan we om 6.00 uur op pad. Vlakbij in het nevelwoud schijnt een Resplendent 
Quetzal te broeden. Na 10 minuten komen we aan bij de plek. We zien een lange staart uit een gat in 
de boom komen. Na een half uurtje wachten draait hij zich om en steekt zijn staart en kop uit!  Even 
later vliegt hij weg. 

 
               Resplendent Quetzal (foto  Josien Schenkels) 
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Het is een poosje stil. In hetzelfde stuk bos komt ook de schuwe Silvery-fronted Tapaculo voor. Ook 
dit keer hebben we weer geluk, want ook deze vogel laat zich bewonderen.  
Na verloop van tijd keert ook de Quetzal weer terug met een bes in zijn bek. 
 

 
 Resplendent Quetzal (foto Josien Schenkels) 
 

We gaan terug om te ontbijten én om op te warmen en zien ondertussen nog een Barred Parakeet. 
 

Na het ontbijt rijden we met de bus naar een ander stuk van het woud om een wandeling te maken 
onder leiding van een lokale gids. O.a. Spangle-cheeked Tanager, Hairy Woodpecker, Gray-breasted 
Wood-Wren, Red-tailed Hawk en Collared Trogon zijn soorten die we zien.  
 

Terug op het terrein genieten we bij het restaurant van de kolibries die af en aan vliegen zoals de 
Fiery-throated Hummingbird, Magnificent Hummingbird en Green Violetear. 

 

 
  Fiery-throated Hummingbird (foto Josien Schenkels) 
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         Green Violetear (foto Constantin Mank) 

 

 
          Magnificent Hummingbird (foto Constantin Mank)  

 
 
 



28 
 

Na de lunch bezoeken we nog een ander stuk bos waar we een Barred Becard en Buffy Tuftedcheek 
treffen. Vrijwel de hele middag worden we vermaakt door vier Quetzals die roepen, zingen en elkaar 
achter na zitten. Het wordt al schemerig als we in de buurt van de Lodge komen. Het laatste stuk 
lopen we in de hoop nachtvogels te vinden. We zien nog een Black-capped Flycatcher en horen een 
Dusky Nightjar, die we niet echt goed zien.  
Wachtend op het avondeten drinken we een wijntje, lekker warm bij de open haard. 
 

9 maart, het dal van de Rio Savegre. 
Om 6.00 uur staat, zoals gebruikelijk de ochtendwandeling op het programma. Het is koud. We lopen 
op het terrein zelf en dalen een stuk af. Natuurlijk horen en zien we ook hier weer veel vogels. Echter, 
deze keer geen nieuwe soorten. 
 

Na het ontbijt vertrekken we. Via de lange, sterk dalende Calle San Gerardo rijden we naar de Rio 
Savegre. Daar maken we een uitgebreide wandeling op en rond het terrein van het gelijknamige hotel. 
Aan de overkant van de rivier waant de schuwe Black- faced Solitaire zich veilig. Hij zit te poetsen en 
laat zich goed bekijken en fotograferen.  
 

 
         Black-faced Solitair (foto Josien Schenkels) 
 

We lopen verder langs de rivier en zien nog een Dark Pewee en Torrent Tyrannulet. Op het terrein 
van het hotel zien we een  Ruddy-capped Nightingale-Thrush en Sulphur-winged Parakeet, een 
Stripe-tailed Hummingbird en een Swainson's Hawk overvliegen. In het bosgebied vinden we een 
Flame-throated Warbler, Rufous-browed Peppershrike, Brown-capped Vireo en een Swainson's 
Thrush. 
 

 
      Torrent Tyrannulet (foto Josien Schenkels) 
 

We lunchen weer bij Meriam. Bij het terras hangt de hele tijd een Acorn Woodpecker rond.  
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                      Acorn Woodpecker (foto: Constatin Mank) 
 

10 maart, de dag van vertrek naar Nederland. 
Pieter is ook werkelijk onvermoeibaar en een geweldig veelzijdige gids! Zelfs de laatste ochtend in 
San José heeft hij nog een druk programma bedacht. We drinken in het Teatro Nacional de Costa 
Rica koffie wat een prachtig, goed onderhouden oud gebouw is. De voegen worden schoongemaakt 
met een tandenborstel en met een klein mesje afgeschraapt!  
Daarna bezoeken we een klein museum waar oude ambachten van de oorspronkelijke bevolking 
worden tentoongesteld. De opbrengst van de artikelen die je er kunt kopen komen ten goede aan de 
oorspronkelijke bevolking van Costa Rica.  
 

Rond twaalf uur vertrekken we richting het vliegveld. Na een hartelijk afscheid van Pieter en Ademar, 
en met een groot gevoel van weemoed stappen we in het vliegtuig. 
De thuisreis verloopt voorspoedig en op vrijdag 11 maart om 11.20 uur Nederlandse tijd arriveren we 
op schiphol en nemen we afscheid van elkaar. 

 


