COSTA RICA
11- 24 februari 2005
Deelnemers: Olivier Dochy (verslag), Veerle Deconinck, Wim Marichal, Filiep T'Jollyn

Inleiding
Weinig bestemmingen spreken zo tot de verbeelding van natuurliefhebbers als Costa Rica. Met zo'n 25
% van het oppervlak als beschermd natuurgebied is er gigantisch veel te beleven, niet in het minst
omdat dit de meest biodiverse regio ter wereld is, met o.a. niet minder dan 850 soorten vogels, bijna
dubbel zoveel als in heel Europa! En dat op een oppervlakte ongeveer zo klein als Nederland (51.000
km²) waardoor je niet veel tijd verliest met rondreizen. Het eten is er lekker, de bevolking zeer
vriendelijk en het is er niet echt duur.
Met maar twee weken vakantie mogelijk was de keuze voor dit klein maar dapper landje snel gemaakt.
Toch moet je je met twee weken sterk beperken in het aantal te bezoeken gebieden. Wij kozen voor
"een stukje van elk" met zowel wat bergen, de Pacifische kust en de Caraïbische kust.
Op de kaart links staan de door ons bezochte
gebieden aangegeven. In volgorde van
bezoek:
- Monteverde (privaat natuurpark,
nevelwoud 1500 à 1800 m)
- Carara Nationaal Park (zeeniveau)
- Poas vulkaan (2708 m)
- Cahuita Nationaal Park (zeeniveau)

Geografie en klimaat
Het land ligt tussen Nicaragua en Panama op
een 1.500-tal km ten noorden van de
evenaar. Het bestaat uit een vrij hoge
centrale bergrug in de lengterichting (toppen
tot 3800 meter) die aan weerskanten afloopt
naar laagland. In het westen ligt de Grote
Oceaan en aan de oostkant de Caraïbische
zee. Het klimaat in het laagland is tropisch,
regenrijk en warm het hele jaar door. Hoe
hoger je gaat in de bergen, hoe koeler het
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wordt en hoe meer er mist optreedt. Enkel in het NW is er een uitgesproken droog seizoen, de
Caraïbische kant is het natst. Er valt op vele plaatsen 3 à 5 m regen per jaar, geleverd door de
overheersende NO-passaatwinden die vochtige lucht van over de Caraïbische Zee aanvoeren. De
wolkenmassa botst op de centrale bergrug zodat de oostkant altijd natter is dan de westkant (behalve
het uiterste zuidooosten waar het door andere oorzaken even regenrijk is). De gemiddeld droogste
periode is volgens de statistieken in onze winter (december-maart) en nog volgens die statistieken valt
de meeste neerslag in zware buien in de namiddag en 's avonds of 's nachts. Wij hebben echter
ondervonden dat daar veel speling op zit aangezien we veel atypisch zwaar bewolkt en miezerig weer
gehad hebben, zeker in de bergen.
De oorspronkelijke begroeiing is bos (oerwoud), maar volgens de bodem, de hoogte en het klimaat
kunnen vele verschillende types onderscheiden worden. Wij bezochten laagland nat woud ("tropical
moist/wet forest") aan de Pacifische (Carara) en de Caraïbische kant (Cahuita), gedeeltelijk
loofverliezend woud ("tropical dry forest") in het noordwesten (onderweg), nevelwoud ("cloud forest"
of juister "lower mountain rain forest") omtrent 1.500 à 2.000 m (Monteverde), door de wind kort
gehouden elfenwoud ("elfin forest") hoog bovenop de vulkaan Poas op 2.700 m en "swamp forest" op
zeeniveau aan de Caraïbische kant (Cahuita).

Foto boven: het NW van het land kent een droog en nat seizoen. In het droog seizoen (nu) verliezen veel bomen
hun bladeren. Het is eerder een bossavanne. Foto rechts: overgang van droge laagland naar het nevelwoud van
Monteverde (achteraan, in nevel gehuld, deze wolken komen bijna elke dag van de "achterkant", de Caraibische
kant van de bergrug).

Dit is het nevelwoud van Monteverde e.o.. Prachtig ! Overal epifyten: bromelia's, orchideeën, mossen, varens, …

Op de fot o links vooraan: overst rom ingsvlakt e van de Tarcoles- r ivier m et op de acht ergrond het laaglandregenwoud van Carara. De parasolvorm ige loofverliezende bom en groeien hier aan de rand van hun areaal ( horen t huis
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in het NW) dat hier over lapt m et het regenrij kere zuiden. I n het park zelf zij n een klein aant al open plaat sen ( fot o
m idden) die ideaal zij n om naar vogels t e kij ken. Door de drogere lucht kom en hier niet zoveel epifyt en voor als in
het nevelwoud, maar de bomen zijn met hun vlotte 40 m hoogte zeker zo indrukwekkend.

Boven op de Poas vulkaan groeit "elfin forest": een ondoordringbaar kluwen van taaie takken. Toch is hier heel wat
bloei en hierdoor zijn er veel kolibri's. Er komen veel "kamerplanten" van bij ons voor. Zet ze niet te droog !

Foto links: het dichte swamp- forest van Cahuita met een groot aandeel palmen. Rechts de Caraïbische Zee…

Naast een zeer hoog aantal lokale broedvogels komen in Costa Rica veel vogels overwinteren of
doortrekken van Noord-Amerika. Nabij Cahuita bevindt zich één van de toptrektelposten ter wereld
met meer dan 2 miljoen roofvogels per seizoen…
Heel wat interessante uitleg is te vinden in de inleiding van de uitstekende vogelgids 'Birds of Costa
Rica' van Stiles & Skutch (511 p. !).

Ziektes, gevaren
We hebben niet het minste probleem gehad met eender wat. Dat mag ook wel eens. Voor
gezondheidsinfo e.d.: zie het internet. Inentingen tegen hepatitis A en B en buiktyfus zijn aan te raden.
Malaria is zeer zeldzaam in de gebieden waar je normaal vogels gaat kijken. Wij hadden wel pillen mee
(nivaquine en paludrine) maar hebben ze niet genomen omdat er toch geen muggen zaten.

Vervoer
We vlogen met Continental Airlines van Brussel via Newark (New York) naar San José, de hoofdstad
van Costa Rica (550 € per persoon, een echte bodemprijs).
Het openbaar vervoer in Costa Rica is goed geregeld, maar je raakt niet overal even gemakkelijk. Wij
hadden een huurauto voor de eerste 7 dagen. Voor de trip nadien tussen de hoofdstad San José en
Cahuita aan de oostkust (en terug) namen we een gewone lijnbus omdat we daar toch alles te voet
konden doen. Ons autootje was de goedkoopste 4x4: een jeepke Daihatsu Terios, gehuurd bij Toyota
Rental Car aan de luchthaven van San José (eigenlijk in Alajuela, de stad ernaast). Aanvaardbare prijs
(560 US$ voor 7 volle dagen inclusief A/C en verzekeringen), prima auto, onberispelijke service, een
aanrader.
Zonder 4x4 kun je in de bergen moeilijk uit de voeten bij slecht weer en is elk putje in de weg
vakantiebudgetbedreigend. Daarom: niet doen.
De wegen zijn over het algemeen behoorlijk, het verkeer tamelijk gedisciplineerd als je vergelijkt met
andere zuiderse landen. Er wordt veel geflitst. Let in de dorpen ook op moeilijk zichtbare maar goed
voelbare verkeersdrempels!
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Foto links: Dit is ons bakske in San Fernando.

Logies
In Costa Rica komen veel NoordAmerikanen op vakantie. Hierdoor is er
een groot aanbod aan logies, vooral van
de hogere prijsklassen, maar meer
bescheiden etablissementen waren er
gelukkig ook genoeg. We hebben enkel de
eerste nacht in Alajuela op voorhand
gereserveerd (www.pensionalajuela.com)
via mail omdat we 's avonds laat
arriveerden. Ditzelfde hotelletje hebben
we ter plaatse meteen gereserveerd voor
onze laatste nacht. Voor andere hotels:
zie verslag per gebied.

Nationale parken
Het land krioelt van de beschermde gebieden: 27% van de oppervlakte! (vgl. Vlaanderen: 2,5%...) Er
moet overal toegang betaald worden, ook in de private reservaten, meestal iets van 7 US$ per dag, in
Monteverde 13 US$. In de meeste reservaten is een goed onderhouden padenstelsel, krijg je foldertjes
mee en is er een bezoekerscentrum. Op vele plaatsen kun je met beroepsnatuurgidsen mee voor
ongeveer 15 $/persoon voor een halve dag. Wij deden dat één keer, in Monteverde. Die gast was zo
blij dat er eens echt geïnteresseerden mee waren dat hij er zomaar een uur of twee bij deed en ons
meenam naar uithoeken waar de geleide wandelingen nooit komen ! De meeste gidsen zeulen een
telescoop mee en geven voorbijgangers graag een tip in de hoop dat ze je kunnen strikken voor 'meer
van dat'. Een gidsbeurt in Carara kan tot meer dan 200 soorten in één dag opleveren ! Enkele jonge
gasten daar zijn echt wel goed, maar het ontbrak ons aan tijd om een extra gegidste dag in te lassen.
Uiteindelijk is het wel kunstmatiger dan op jezelf aangewezen zijn om de vogels en ander fraais te
vinden.

Landschap
In de parken is de natuur nog echt natuur. Daarbuiten is het echter wat anders. Costa Rica is buiten
de beschermde gebieden bij de snelste ontbossers van bijna heel Zuid-Amerika, samen met Ecuador…
Niet alle landschappen zijn daarom even fraai, eeuwenoude cultuurlandschappen zoals bij ons
ontbreken nagenoeg. Saai is het echter nooit, na enkele kilometers armzalige weiden zit je toch weer
in de heuvels of een rivierdal. De bananenplantages zijn hierop een triestige uitzondering, het schijnen
van de vogelarmste biotopen op Aarde te zijn ('avian deserts').

Ook dit is Costa Rica: links droog, rechts nat, midden tussenin...

De vogels
In tropische bossen, en zeker in Zuid-Amerika, leven veel vogels in gemengde groepen (flocks) die
zich dagelijks opnieuw vormen. Op die manier zwerven ze binnen een groepsterritorium, zoals de
mezen bij ons in de winter doen. De flocks kunnen uit tientallen soorten bestaan en tot honderd
individuen tellen. Het nadeel hiervan is dat de rest van het bos 'leeg' kan lijken en zo zie je dus soms
een uur vrijwel niets en dan één minuut heel veel. Zo'n flock zien is altijd een echte kick: je moet snel
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zijn om alles gedetermineerd te krijgen voor ze te ver weg zijn in het dichte bos en tussendoor moet je
toch nog even kunnen genieten van de meer felgekleurde exemplaren. De leukste stress ter wereld!
De flocks zijn het gemakkelijkst te vinden via de zachte tsjip-contactroepjes. Er zijn flocks met vogels
van de "understory" en flocks die onafhankelijk van de vorige door de "canopy" (bladerdak) trekken.
De meest uiteenlopende soorten kom je er tegen, maar meestal zitten er wel één of meerdere
(koppels) antbirds bij, boomkruipers en ander bruin spul, een specht, enkele vliegenvangers, zangers
en tanagers.
Geluiden zijn een heel handige manier om je soortenlijst aan te dikken en doelsoorten te vinden. Een
goede voorbereiding is hiervoor essentieel, maar daar ontbrak het ons wat aan.
Om meer uit je bezoek te halen is het vooraf lezen van het boek "The birds of tropical America" door
Steve Hilty een echte aanrader. Hier vind je antwoorden op vragen als: waarom zijn de vogels er zo
kleurrijk, waarom zoveel soorten en waarom zoveel vliegenvangers, antbirds of kolibri's, eten antbirds
ants (mieren), uitleg bij heel wat bizarre baltsrituelen, leks, groepsgedrag, alles over flocks, trek in de
tropen, enzovoort.
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VERSLAG
Afkortingen:
= verschillende (= enkele)
x = algemeen (geregeld te zien
met meerdere individuen)
xx = talrijk (tientallen of meer)
m = mannetje, v = vrouwtje, k =
koppel

hb = hummingbird
wc = woodcreeper
wp = woodpecker
flyc = flycatcher
T = tanager
W = warbler

- t = - tailed
- h = - headed
- thr = - throated
- br = - breasted
- col = - colored

11 februari 2005 : vertrek
De hele transatlantische vlucht lang was het
bewolkt. Kort voor New York werd het
superhelder weer. Het landschap lag wit van de
sneeuw, maar de stad zelf niet. Prachtig zicht
vanuit de lucht op Manhatten, het Vrijheidsbeeld
en de wijde omgeving van deze wereldstad. Op
de luchthaven van Newark zelf: veel controles
door gewichtig doende security in naam van de
strijd tegen het terrorisme. Of het zal helpen is
nog zeer de vraag... De eerste vogels konden we
optekenen tijdens het taxiën en onze vier uur
manillen in een café met Budweiser: een tiental
ringsnavelmeeuwen, 10 strandleeuweriken, 1
roodstaartbuizerd en wat spreeuwen. Tegen
zonsondergang vertrokken we richting Costa
Rica.
Aan de luchthaven in Alajuela namen we een taxi naar Pansion Alajuela. De eerste die we daar zagen
was een cliché-Bush-Amerikaan ten voeten uit: gezandstraalde face, cowboyhoed en zeer vettig
Texaans accent. Genoeg Amerikanen voor vandaag, een lekkere Imperial (hét bier van CR) werd ons
deel op het terras met een aangenaam temperatuurtje voor begin februari (20°C) zo laat op de
avond... De muurschildering van een levensgrote leguaan boven ons bed was het eerste teken dat de
biodiversiteit naderde.

12 februari 2005: Alajuela- Rio Lagarto- Monteverde
Altijd spannend, de eerste ochtend op een compleet nieuwe plek. Een hoogst banaal parkje twee
huizenblokken verder lijkt een supervogelgebied op zo'n moment, ideaal om de gewone soorten te
leren kennen. Wat moet dat dan niet zijn in een echt interessant gebied ?

Clay- colored robin ( door ons art iculeergem akshalve kleij st er genoem d) , great kiskadee, t ropical
kingbird, gr oepj es sulfur- winged parakeet ( de
enige van de reis dan nog) , een overvliegende
slecht valk, rufous- naped wren, 1 yellow- throated
vireo, 1 wilson's warbler, de eerst e van vele
honderden
t enessee
warblers,
hoffm ann's
woodpecker, blue- and- gray tanagers, jazzmuzikale
great- t ailed grackles en nort hern orioles ( =
balt im ore
t roepiaal)
aangevuld
m et
grot e
roodbruine eekhoorns (variegated squirrel).
Algem ene soort en die bij na overal voorkom en
worden verder niet m eer verm eld: kalkoengier,
zwart e gier, inca dove, whit e- winged dove, com m on ground- dove, groove- billed ani, boerenzwaluw,
rufous- naped wren, house wren, clay- colored t hrush, great kiskadee, t ropical kingbird, blue- and- gray
tanager, great- tailed grackle, northern oriole.
De autoverhuurder was mooi op tijd en zo vertrokken we vol verwachtingen door het spitsverkeer
naar Monteverde, een rit van zo'n 200 km. Boven het eerste open veld buiten Alajuela hing al een
Grij ze Wouw te bidden, helaas de enige van de reis. De eerste stop was op goed geluk aan de brug
over de Rio Lagarto, in het droge gebied van het noordwesten van het land. Daar was een caféterras
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met zicht op een riviertje met wat galerijwoud erlangs in een boomsavanne-achtige streek. En het was
direct prijs met een mooie flock bij een versgeperst mangosapje!

Waarnemingen aan Rio Lagarto:
Grot e zilverr eiger, green- breast ed m ango 1 v., black- headed t rogon 1 k., hoffm ann's woodpecker,
yellow- olive, brown- crest ed en social flycat cher, m asked t it yra 1 k., boerenzwaluw, brown j ay, whit et hroat ed m agpie- j ay 2, sum m er t anager 2, rose- breast ed grosbeak, squirrel cuckoo, orange- chinned
parakeet 2
Dan volgde een lange klim naar Monteverde via een kleine kiezelweg. Dankzij het mooie weer was die
goed berijdbaar, maar als het regent wordt dit een vervelend baantje.
Onderweg: koereiger, short - t ailed hawk 1 donkere
fase, black phoebe 1 ( aan riviert j e) , whit e- ringed
flycatcher, gray- breast ed m art in, yellow warbler,
bananaquit , r ed- legged honeycreeper 1 m , hepat ic
tanager 1 m, chestnut- headed oropendola 1
( fot o links: het nevelwoud van Mont everde zit in de
wolken)

Het dorpje Monteverde stelt niets voor. Het ziet
eruit als een ski-oord in het zomerseizoen met
lelijke barakken, stoffige wegen en te veel volk en
auto's. Na ons in de Manakin Lodge genesteld te
hebben (gekozen op basis van de prijsklasse en
hun logo) deden we een avondwandeling naar
'boven' toe, weg van het dorp en richting
'kinderbos' ('Bajo del Tigre', klein deeltje van het Bosque Eterno de los Niños, aangekocht met acties
in scholen overal ter wereld). Echt ver geraakten we echter niet, de tuinen wemelden van de vogels.
Het was hier beduidend frisser dan beneden met een stevige wind, dikke trui en lange broek zijn goed
bruikbaar. De hoger hangende nevel laat continu kleine druppeltjes vallen. 's Avonds zijn we heel
lekker gaan eten in een vegetarisch restaurant.
Waarnemingen avond: steely- vent ed hum m ingbird 1, bluecrowned m ot m ot 6 ! ! ( pracht ige vogels, blij kbaar algem een
in de wat sj iekere t uinen, zie fot o) , black- capped flycat cher
1, hoffmann's woodpecker, great crested flycatcher 1, whitet hroat ed robin 1, chest nut - sided warbler 1, wilson's warbler,
prevost 's ground- sparrow 1, whit e- eared ground- sparrow 3
( beide langs pad naar ingang van Baj o del Tigre) , yellowfaced grassquit 1 v., rufous- collared sparrow x, great - tailed
grackle x, northern oriole, montezuma oropendola 1.
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13 februari 2005: Monteverde
In de voormiddag deden we een geleide wandeling in het wereldberoemde (private) reservaat, 11.000
ha groot, geregeld via de immer behulpzame hotelbazin. Het ontbijt in de Manakin Lodge was stevig
en typisch Costa Ricaans: rijst met bruine bonen, bakbananen en een roerei, lekker gekruid met verse
koriander en gember, een milkshake van fruit naar keuze en zalige inheemse koffie. Aan het raam
hingen enkele feeders voor kolibri's waar blue- tailed, steely- vented en stripe- tailed hummingbird op af
kwamen. Volgens de bazin kwam de long-tailed manakin soms tot op het terras, één van mijn
topwenslijstsoorten, maar natuurlijk niet als wij er waren…

Aan de ingang van de Reserva Biologica Bosque Nuboso ('Cloud Forest Reserve') Monteverde (11.000
ha met 450 soorten vogels!) was het even aanschuiven tussen tientallen andere toeristen. We kregen
eerst een korte diavoorstelling over het gebied en daarna togen we op weg met nog twee Spanjaarden
en twee Japanners, gelukkig jonge mensen en oprecht geïnteresseerd. Direct na het vertrek struikelen
we bijna over de zeldzame gray fox, en kort daarna 2 wasberen. Dat begint goed! Waar het
nevelwoud normaal maar 'in de loop van de ochtend' in mist gehuld raakt, hadden wij vandaag pech:
na de zonnige dag van gisteren was er vandaag opvallend veel mist, al van 's morgens vroeg. Dit
verdoezelt alle kleuren maar geeft wel veel sfeer. Het bos is fantastisch sprookjesachtig met
reusachtige woudreuzen, overladen met mossen, bromelia's, orchideeën, Ficussen, en nog veel meer.
Er staan ongelooflijk veel verschillende soorten. Bij bomen zie je dat best aan de tekening van de
schors, minder aan de bladvorm: het valt niet mee om twee dezelfde stammen te vinden ! Hier en
daar kom je door een stukje ooit gekapt en terug gegroeid bos ('secundair bos'). De bomen zijn hier
meer gelijk van vorm en grootte, het verschil is duidelijk te zien, maar na dertig jaar in de nevel
hangen ze toch ook al vol mos.
De gids neemt ons mee tot op de top van de bergketen waar een felle koude wind de bomen in
dwergvorm doet groeien. Ten oosten ligt de Caraïbische flank, ten westen de Pacifische, maar wij zien
helaas alleen maar witte wolken. De vogels komen met mondjesmaat. Dé soort der soorten die hier te
zien is, is de Resplendent Quetzal. We zagen er in totaal 5 waaronder 2 adulte mannetjes met hun
meterlange groene staart! Het blinkende grasgroen van de vogels is moeilijk te detecteren tussen de
bladeren en mossen, maar als je hun knalrode buik ziet gaat het makkelijker. Waauw! De soort leeft
van de vruchten van Avocadobomen. Ze plukken er één in de vlucht, gaan terug zitten, slikken hem
door, braken een paar minuten later de pit eruit en dan gaan ze de volgende halen. Makkelijk leventje.
Met de telescoop van de gids zijn de vogels magnifiek te observeren. Niemand heeft haast en we
kunnen ze een halfuur op ons gemak bekijken. Een andere specialiteit, de three-wattled bellbird
(klokvogel), is nog niet toegekomen. Hij 'overwintert' (of hoe moet je dat hier noemen) in het
laagland en komt gemiddeld pas op 17.02 toe, zo weet de gids, dat is binnen vier dagen… Jammer,
maar niets aan te doen.
's Middags bezoeken we de kolibri feeders naast de bezoekersingang. Het is er een gezoem van
jewelste met zeker een twintigtal nerveuze vogeltjes van 7 soorten, o.a. de biggest of all (in Costa
Rica dan toch), de violet sabrewing (foto) en één van de weinige endemen van dit geweldige land, de
kleine coppery- headed em erald. In de namiddag wandelen we op ons eigen de grote wandelroute, we
komen er bijna geen mens tegen. Pas tegen sluitingsuur komen we terug naar buiten, waar een
neusbeer (coati) de vuilnisbakken afschuimt.
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Waarnemingen: black guan 3, whit e- collared swift 20, green herm it 1, violet sabrewing 5 m + v, green
violet- ear 3, st riped- t ailed hum m ingbird 2+ , coppery- headed em erald 1 k., purple- t hroat ed m ount aingem 3 feeders + 1 w op nest in bos, green- crowned brilliant 2, m agent a- t hroat ed woodst ar 3 m
( wauw) , resplendent quet zal 2 ad m , 2 j onge m , 1 v, prong- billed bar bet 3, em erald t oucanet 1,
smoky- brown woodpecker 1, red- faced spinet ail 1, spot t ed bar bt ail 2, ruddy t reerunner 1 ( m oeilij ke
soort voor Chinezen) , lineat ed foliage- gleaner 1, olivaceous woodcreeper 1, slat y ant wren 2 m + 1 w,
silvery- front ed t apaculo versch. gehoord, greenish elaenia 1, br own j ay 1, ochraceous wr en 2, graybreast ed wood- wren x, black- faced solit aire 2 ( wauw) , slat y- backed night ingale- t hrush 3, ruddycapped night ingale- t hrush 1, black- and- whit e warbler 2, worm - eat ing warbler 1,
wilson's warbler 1 m , slat e- t hroat ed redst art 5- t al, collared redst art 5 ( fot o) , goldencrowned warbler 1, three- striped warbler x (in elke flock!), bananaquit 2 aan feeders,
spangle- cheeked t anager 2, com m on bush- t anager x ( in elke flock! ) , chest nut capped brush- finch 1. Ook 1 Pygmy squirrel. Door de m ist en de kou geen vlinders of
insecten van betekenis.

14 februari 2005: Santa Elena Reserve, Finca Ecologica (Monteverde)
Het Monteverde park is maar één van de meerdere private reservaten die één geheel vormen. Santa
Elena (parel van 360 ha) lijkt het meest op Monteverde, het bos is zelfs nog sprookjesachtiger. Finca
Ecologica ligt lager en is daardoor droger en zonniger. Er zijn prachtige diepe ravijnen met enorme
bomen van minstens 40 m hoog. Dat betekent: allemaal andere vogels! We zijn veel flockjes
tegengekomen, en vonden een "eigen" quetzal zonder gids. Tussen beide gebieden passeerden we een
veelbelovend halfopen gebied met weiden, struikgewas en bomen. Een vruchtdragende boom kreeg
veel bezoek van vogels, o.a. tanagers en onze eerste dichtbije toekans! Wat meer tijd in zo'n gebied
zou veel leuke waarnemingen kunnen opleveren, maar we zijn zo ver niet geraakt.

Santa Elena (veel mist en miezer, zelden een opklarinkje, 15°C):
black guan 4, black- breast ed wood- quail 2, green herm it 1, lit t le herm it 2, blue- t ailed hb 1, greencrowned brilliant 1, resplendant quet zal 1 m , prong- billed barbet 5, sm oky- brown wp 1, red- faced
spinet ail 6, spot t ed barbt ail 1, ruddy t reerunner 1, st reaked- breast ed t reehunt er 1, olivaceous
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woodcreeper 1, slat y ant wren 1m , silvery- front ed t apaculo versch. gehoord, t uft ed flyc, barred becar d
1v, brown j ay, olivaceous wren 1, gray- breast ed wood- wren, black- faced solit aire 3, slat y- backed
nightingale- t hrush 1+ , ruddy- capped night ingale- t hrush 2, golden- winged w arbler 1 m ( wauw) , blackt hroat ed gr een warbler m in. 4 m , wilson's warbler 2, slat e- t hroat ed redst art , collared redst art , t hreest riped warbler x, silver- t hroat ed t anager 1 ( helaas slecht en kort gezien) , spangle- cheeked t anager
min. 10 (veel mooier met een zonnetje erop), common bush- tanager xx, sooty- capped bush- tanager 2,
yellow- thighed finch 2, chestnut- capped brush- finch 1
Fruitboom en elders onderweg:
em erald t oucanet 5 in boom ( wauw, zie fot o), golden- olive wp 1, m asked t it yra 1 k, blue- and- white
swallow 1, t enessee warbler 2, chest nut - sided warbler 1v, black- and- whit e warbler 1, gray- crowned
yellowt hroat 1 m ( ruigt e in dorp) , golden- brow ed chlorophonia m in. 4 ( wauw) , yellow- throated
euphonia 6, blue- hooded euphonia 1 m ( wauw) , silver- t hroat ed t anager 1 ( slecht gezien) , blue- gray
tanager 1, buff- throated saltator 1, yellow- faced grassquit 1m (dorp)

Finca Ecologica:
red- billed pigeon 3, vaux's swift 15, emerald
toucanet 2, pale- billed woodpecker 1m (wauw),
spotted barbtail 1, great kiskadee 2, masked
tityra 2, white- breasted wood- wren 1, woodthrush 2, american redstart 1, rufous- capped
warbler 2, olive tanager 4, common bushtanager x
neusbeer 6, agouti 4, eekhoorn 1, Morpho 1
(grote blauwe vlinder)
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15 februari 2005: Bajo del Tigre (Bosque Eterno de los Ninos, Monteverde);
Tarcoles brug in Carara ('s avonds)
Onze laatste ochtend in het nevelwoud. Het Bosque Eterno etc blijkt niet minder dan 7.000 ha groot
en niet toegankelijk. Wat wel toegankelijk is, is een 'klein' educatief reservaat, Bajo del Tigre met
hoofdzakelijk droog bos. De in hun wandelfolder aangeduide omgeving met baltsplaats van de overal
op stickers, logo's en toeristensouvenirs vermelde long-tailed manakin was leeg: geen manakin te zien
of te horen, het was nog een paar weken te vroeg… jammer… Een compensatie in de tuin van de
Manakin Lodge was een koppel van de zeldzame Chiriqui quail- dove.
Waarnem ingen: Gray- headed chachalaca 10, red- billed pigeon 1, violet sabrewing + 2 m ( lek) , forkt ailed em erald 2, blue- crowned m ot m ot 2 ( m ooi! ) , em erald t oucanet 1, keel- billed t oucan 1 ( wauw! ) ,
m asked t it yr a 2, blue- and- whit e swallow, brown j ay, white- br east ed wood- wren , whit e- throated
robin 10- t al op pad, lesser greenlet 1, black- t hroat ed gr een warbler 1, w ilson's warbler , yellowthroated euphonia 2 (Manakin lodge), prevost's ground- sparrow 4

's Middags nog in mist en wind en kou, een paar uur later zaten we met een frisse pint in short en Tshirt onder de palmbomen aan het strand! De te overbruggen afstand was goed te doen, zo'n 120 km
op het gemak. We volgden een tijdlang de panamerican highway (zie foto onder links), een
tweevaksbaan zonder strepen met monsters van vrachtwagens maar niet echt heel druk. Leuke
soortjes onderweg waren 2 st riped- headed sparr ows, 5 white- t hroat ed m agpie- jays en 1 crested
caracara.

Na wat zoekwerk vonden we een reeks gloednieuwe bungalows op 100 m van het strand langs de
highway voor een schappelijke prijs met een vriendelijke bazin. Na wat twijfelen omwille van de
ligging besloten we toch eerst het Hotel Carara in het dorp Tarcoles te zoeken (tel. 637-0178). Bij
aankomst bleek dit een roze geschilderd betonnen hotel van vergane glorie uit de seventies te zijn,
maar met een puntgaaf zwembad. Hmmm, een zwembad. Het werd uitgebaat door een wat
chaotische Amerikaan en een reeks oliedomme lokale lelijkheden. Nog wat overvliegende scarlet
macaws (geelvleugelara's) (wauw) en de deal was geklonken. Al gauw gooiden we de bagage op de
kamer en togen voor een avondexcursie naar de beroemde grote brug over de brede Tarcolesrivier
aan de rand van het Nationale park van Carara (foto op p. 12).

11

Op de zandbanken in de rivier liggen altijd ferme krokodillen te zonnen en die trekken veel toeristen.
Regelmatig klonk het met een vettig accent "Are there any crocodiles down here?" Jawel, een 15-tal.
"Oh waauw, amazing", videocamera richten, vijftien seconden draaien en terug weg. Wij stonden er
anderhalf uur te genieten van de tientallen vogels, allemaal zeer actief bij valavond. Om te beginnen
zijn er reigerachtigen en steltlopertjes, maar de sterattractie zijn de overvliegende ara's die vanuit het
oerwoud naar hun slaapplaatsen een eind verderop vliegen. Het zijn prachtige, superelegante vogels,
daar kan ik er nooit te veel van zien ! Tegen donker keerden we terug naar het hotel al waar een
zwembeurt ons zeer goed beviel in het gezelschap van een koele Imperial. Volgens de hotelbaas was
er eerst wel eten, dan geen (geen kok vandaag), en uiteindelijk besloot hij zelf iets klaar te maken:
een zeer lekkere rijstschotel met vlees, gewokt met vlammen zo groot als een kampvuur. En dat voor
een appel en een ei. Costa Rica duur? 't Is te zien waar, me dunkt.

Waarnemingen Tarcoles rivier en hotel Carara e.o.: magnificent frigatebird 50+ op en af patrouillerend
en t herm iekend langs de kust ( m an, m an, wat is een rode wouw een lom pe vogel) , bruine pelikaan
200+ Pacific, bare- t hroat ed t iger- heron 2, grot e zilverreiger , snowy egret , lit t le blue heron 1,
t ricolored heron 1, koereiger , green- backed heron 2, yellow- crowned night - heron 1, wood- st ork 4,
visarend 1, com m on black- hawk 1, whit e- t ailed hawk 1, purple gallinule 1, st elt kluut 2, nort hern
j acana 20, willet 1 ( st rand) , am erik. oeverloper 4, am erik. regenwulp 2, st randloper sp. 10, am erik.
kleinst e st randloper 1+ , lachm eeuw 20 ( st rand) , koningsst ern 4 ( zee) , whit e- winged dove x, ruddy
ground- dove
, scarlet m acaw 15- t al, yellow- naped parrot 2, lesser night hawk 15- t al na
zonsondergang, pauraque 1 ( na donker) , green kingfisher 1, scissor- t ailed flycat cher 2 ( ver) ,
mangrove swallow 5, blue grosbeak 1m, variable seedeater en eastern meadowlark 1.
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16 februari 2005: Carara National Park + vroegmorgen- en avondtocht
naar de Tarcolesmonding
Eindelijk een zalig zomerweertje bij het opstaan. Met maximum 28°C en droog weer de beste dag van
de reis.

We deden eerst een vroegmorgenexcursie in het landbouwgebied in de buurt van het dorp Tarcoles
(weilanden en houtkanten grenzend aan bossen, veel overvliegende papegaaien van allerlei soorten),
daarna ontbijt met snelle zwembeurt, gevolgd door bijna de hele dag in het Carara National Park. Er
zijn twee trails, een noordelijke en een zuidelijke. Bij de zuidelijke is een bezoekerscentrum en moet
je je tickets halen, bij de noordelijke (bewaakte parking langs highway) is enkel ticketcontrole. We
volgden enkel dit pad, enkele kilometers ver, heen en terug tot een kilometer voorbij een oude arm
van de Tarcoles-rivier. Verder geraakten we niet, want we hadden nog nooit een bos gezien met zo
veel vogels! Ongelooflijk, bijna elke boom had vogels, en er staan véél bomen in een oerwoud ! We
zagen ook veel understory vogels die bovendien zeer tam waren. Nog beter was dat de vogels ook de
hele namiddag actief bleven.

Top of the bill waren de boat- billed heron (foto p. 15) rustend in een boom op een tiental meter
afstand, en vooral de orange- collar ed m anakin (foto) waarvan we per toeval een baltsplaats vonden
op enkele meter van het pad. We zagen verschillende mannetjes uit de bol gaan voor een naderend
wijfje, spektakel ! Het zijn als elektrische appelsientjes die snel heen en weer schieten tussen enkele
vertikale takken, ondertussen luide knetters makend met hun vleugels. De mannetjes zijn propere
beestjes, want ze ruimen elk blaadje weg van bij hun baltsplaats. De vrouwtjes doen al het
kweekwerk, de mannetjes hebben het te druk met baltsen. De vrouwtjes kiezen het mannetje dat het
meest impressionant baltsgedrag vertoont, meestal degene met het centrale territorium in de "lek" (=
verzameling baltsplaatsen met elk een mannetje op korte afstand van elkaar). Zo krijgt ze de in
theorie beste man, maar de rest moet ze dan maar alleen doen. Er bestaat een hele resem soorten
manakins, meestal felgekleurde vogeltjes. Het zijn fruiteters die daarom veel tijd over hebben om zich
met dansen bezig te houden. We beleefden vandaag ook veel plezier aan een groepje brulapen in de
boomkruinen. Dit park wordt druk bezocht door groepjes toeristen, meestal met gids en telescoop. De
gids digiscoopt voor zijn gasten zodat sommige gelukkigen een mooie souvenir van hun manakins en
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ara's mee naar huis kunnen nemen ! (hoewel de meesten een uur later al niet meer wisten wat het
was, maar kom) Regelmatig kregen we een tip van de gidsen, zo zagen we een jacamar en motmot
omdat zij het geluid herkenden. Mooi meegenomen natuurlijk! Ik denk dat voor dit gebied een gids
een goede investering is, maar voor ons paste het niet in onze planning. De leuke brulapen (foto) zijn
door hun hees gebrul door iedereen makkelijk te vinden. Enkel Zuid-Amerikaanse apen hebben een
grijpstaart, ze maken er handig gebruik van!

's Avonds (na een zwembeurtje natuurlijk), zijn Filiep en ik nog eens naar de monding van de Tarcoles
gaan zoeken. We hebben enkel een strook modderig slib gevonden met een breed zicht nabij de
monding, maar konden er niet dichter bij. Dat was niet zo erg want op die paar honderd vierkante
meter slik zat toch nagenoeg alles wat we konden verwachten… In de moerassige ruigte en de
mangrovebossen aan de overkant van de rivier was een grote slaapplaats van honderden pelikanen,
een schitterend zicht. De echte mangrovespecialisten onder de vogels waren spijtig genoeg al gaan
slapen.
Dit keer was er wel een kok en het eten, drinken en zwemmen was weer OK. Recorddag vandaag
(voor ons), met bijna té veel mooie waarnemingen om nog goed te vatten: 113 soorten!
Vroegmorgen Tarcoles landbouwgebied (schrale weiden omzoomd met bomen):
whit e ibis , veel wit t e reigers ( fot o p. 13) , visarend 2, yellow- headed caracar a 1 ad + 1 j uv, orangefront ed parakeet 1, scarlet m acaw x o.a. m in. 15 over hot el ( zwem bad! ) vliegend, whit e- crowned
parrot 20, red- lored parrot 2, yellow- naped parrot m in. 6, ferruginous pygm y- owl 2 ( zie fot o van FT
op p. 13) , black- headed t rogon 1m , com m on en ruddy ground- dove x, kolibri sp. x!, rose- throated
becar d 1m ( m aar er was geen roze aan t e zien, zit verborgen blij kbaar) , m angrove swallow x, yellowt hroat ed vireo 1, t enessee warbler xx! , yellow warbler 1, chest nut - sided warbler 2, wilson's warbler,
yellow- t hroat ed euphonia 1m , blue- gray t anager x, palm t anager 1, st riped- headed sparrow 1,
variable seedeater , bronzed cowbird 2, orchard oriole 1v, m elodious blackbird x, baltimore oriole x !
(in bloeiende bomen: veel nectar, zie foto p. 13)
Carara National Park:
anhinga 3, bare- t hroat ed t iger- heron 2, great blue heron, grot e zilverreiger , snowy egret x, lit t le
blue heron , t ricolored heron 1, green heron 5, boat - billed her on 10 ( m ooi gezien! , zie fot o p. 15),
whit e ibis 1, roseat e spoonbill 2, wood st ork 1, king vult ure 2 ad ( zéér ver, m aar wit t e vleugels en
groot t e onm iskenbaar) , gray- necked wood- rail 2, purple gallinule , st elt kluut , nort hern j acana 20,
gray- chested dove , squirrel cuckoo 1, striped cuckoo 1 gehoord langs highway, long- tailed hermit 1,
green- br east ed m ango 1v, blue- t hroat ed goldent ail 1, rufous- t ailed hb 1, kolibri sp. veel!
( donkergroent j es…) , long- billed st art hr oat 1, t urquoise- browed m ot m ot 1 ( w auw) , ringed kingfisher 1
( wauw) , am azon kingfisher 1, green kingfisher 2, rufous- t ailed j acam ar 1v ( wauw) , hoffm ann's
woodpecker x! , pale- billed woodpecker 1m , plain xenops 2, wedge- billed woodcreeper 1, st reakedheaded woodcreeper 2, barred ant shrike 2m + 1v, black- hooded ant shrike m in. 6, dot t ed- winged
ant wren m in. 5, chest nut - backed ant bird 3, slat e- headed t ody- flycat cher 2, com m on t ody- flycat cher 1,
great crest ed flyc 2, great kiskadee x, st reaked fly c 2, t ropical kingbird x, orange- collar ed m anakin
3m + 1v ( wauw! ! ) , m angrove swallow
, sout hern rough- winged swallow 1, riverside wren 1,
swainson's thrush 1, tenessee warbler xx!, chestnut- sided warbler 2, prothonotary warbler 3, ovenbird
1, nort hern wat ert hrush 4, wilson's warbler , red- legged honeycreeper 6, gray- headed t anager 1,
white- shouldered tanager 4, summer tanager 1m, orange- billed sparrow 2, baltimore oriole x!
Brulaap 10- tal, coati 1, Morpho 1, krokodil enkele juvenielen aan oude meander, waterschildpad sp. 1,
leguaan (div. sp.) , basilisk juv.
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Avond Tarcoles riviermonding
olivaceous corm orant 30, bruine pelikaan 100en, great blue heron, great egret , snowy egret x, lit t le
blue heron , t ricolored heron , koereiger , yellow- crowned night - heron 20, whit e ibis , blackbellied whist ling- duck 21, visarend 3, m angrove black- hawk 2, zilverplevier 1, am erik. bont bekplevier
1, grot e geelpoot ruit er 1, am erik. oev erloper 10, am erik. regenwulp 1, driet eenst randloper 2 ( st r and
aan hot el) , kleine gr ij ze en alaska st randloper sam en 30- t al ( beide aanwezig) , kleinst e st randloper 3,
kleine grij ze snip 3, koningsst ern
( zee) , lesser night hawk 15+ , pauraque 1 gezien + 10+ gehoord,
scissor- tailed flycatcher 3

17 februari 2005: vroegmorgen Carara National Park + transfer naar Poas
vulkaan
Opnieuw een lekker weertje vandaag, dat tegen 's avonds werd omgeruild voor koude miezer op
2.000 meter hoogte. Filiep en Olivier deden een vroegmorgenwandeling langs dezelfde trail van
gisteren in Carara NP. Toen we toekwamen was het er nog stil, maar gaandeweg kwam er heel wat
geluid uit het bos, waarvan de brulapen toch wel het opmerkelijkste zijn! We zagen er voor een groot
deel dezelfde soorten maar toch ook weer een reeks nieuwe. Hieronder ook een zeer zeer verre
roepende bellbird die hier overwintert (metaalachtig luid "kleng!"). De orange- collar ed m anakins
waren gelukkig ook weer van de partij, hoewel de long-tailed en de red-capped manakin zich niet
lieten horen of zien. Na een laatste zwembeurt vertrokken we richting hoofdstad en verder. De
Amerikaanse warhoofdhotelbaas rekende minutenlang aan onze factuur die behoorlijk laag uitviel.
Blijkbaar had hij zich toch ergens misrekend? Daarna vertrokken we richting Poas vulkaan, ten
noorden van San José.

Vroegmorgen Carara (enkel extra's t.o.v. gisteren):
black- bellied whist ling- duck 6, visarend 1, double- t oot hed kit e 1, gray hawk 1, crest ed guan 2, short billed pigeon
gehoord, whit e- t ipped dove 1, gray- front ed dove gehoord, scarlet m acaw 10- tal,
mealy parrot gehoord, violet sabrewing 1m, fork- t ailed em erald 1, scint illant hum m ingbird 1m , pygmy
kingfisher 1, chest nut - mandibled t oucan gehoord ( helaas niet gezien) , dusky ant bird m in. 2m , threewat t led bellbird gehoor d ( zeer ver) , yellow- bellied elaenia 1, nort hern bent bill 1 ( wsch) , yellow- olive
flycat cher 1, black- t ailed flycatcher 1 ( leuk vogelt j e, j aagt insect en op door m et zij n felgele st uit t e
wiegelen) , social flycat cher 1, rose- t hr oat ed becar d 1k, m asked t it yra 2, black- bellied wren 1, rufousand- whit e wren 1, whit e- breast ed wood- wren gehoord, long- billed gnat wren 1, wood t hrush 1, blue
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dacnis 1 ( wauw) , scarlet - rum ped t anager 1m ( wauw, dàt is scarlet ! ) , buff- t hroat ed salt at or 2,
chestnut- headed oropendola 1
Witstaarthert 1, tayra 1 (soort marter), coati 1, brulaap regelmatig gehoord (ook van dicht!), Morpho1
Een tussenstop in het stadspark van Orotina (tip gelezen in reisverslag) leverde twee grote black- andwhite owls, de enige huismussen van de reis en onze eerste tweetenige luiaard (foto's onder). In ZuidAmerika is het blijkbaar een merkwaardig gebruik om deze dieren in een park 'op te hangen'.

De bekendste vulkaan in Costa Rica is de Arenal, een heel actieve die dagelijks met luide knallen lava
uitspuwt. Het was te lang in de auto zitten om er naartoe te rijden, vandaar dat we kozen voor een
nabijere kleine broer: de Poas. Onderweg stopten we even aan een koffieplantage (foto linksonder)
maar dat leverde niet veel op. De koffie in Costa Rica is overigens bijzonder lekker en zacht van
smaak.

De Poas vulkaan (foto boven rechts, op de achtergrond, gehuld in wolken) is nog een beetje actief: hij
spuit wat dampen. Beide vulkanen hebben gemeen dat ze meestal in de wolken zitten en dat er dan
hoegenaamd niets van te zien is. In de regenrijke periode dat wij er waren hebben we geen enkele
toerist ontmoet die daadwerkelijk de Arenal heeft gezien, dus dat was ook de omweg niet waard. 's
Morgens vroeg heb je de beste kansen als het wolkendek nog dun is of ontbreekt. Daarom zochten we
de hoogst gelegen logies op de Poas, en dat was de Lagunillas Lodge op ruim 2.000 meter. Belangrijk
nadeel: het was er koud en miezerig… Belangrijk voordeel: het is er reuzegezellig, alles is in houtwerk
en de baas en zijn gezin zijn uitermate vriendelijk. Hij kweekt ook forellen in de bergbeekjes en die
kwamen prompt in onze borden terecht, recht vanuit het water in de pan. Tegen zonsondergang
konden we nog net een sfeervolle wandeling maken in de oranjerode mist… Diep onder ons lag de
zonnige vallei van San José waar de mensen in short en T-shirt op een terras zitten met een koele
Imperial, wij droegen alle kleren die we bij hadden…
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Avond Poas: black guan 2, acorn woodpecker 1, black- faced solitaire gehoord

18 februari 2005: Gematigd bergwoud op Volcan Poas en half gekapt
nevelwoud van San Fernando
Mist, miezer, veel wind… Veel goeds beloofde dat niet. Het was lonely at the top van de vulkaan. Een
duidelijke zwavelgeur boorde zich door onze neusgaten, maar verder wees niets op de nabijheid van
een 3 km brede gif-appelblauwzeegroene vulkaankrater aan onze voeten. Geen 20 meter zicht… Af en
toe verscheen een gaatje in de wolken en konden we een rotsblok zien liggen, en zelfs eens een
lichtblauw schijnsel van de kraterkleur. Spijtig maar dat is wat de meeste bezoekers uiteindelijk (maar)
te zien krijgen. Voor de rest: een laag en dicht struikgewasachtig bos met andere knalrode bromelia's
en zelfs een stukje heischraal grasland compleet met soorten schapegras, zeggen en russen zoals bij
ons. In het bezoekerscentrum konden we wat souvenirs voor het thuisfront bij elkaar shoppen en een
warme koffie drinken.

Lager moesten we zijn om uit die wolken te raken. San Fernando ligt ten noordoosten van de vulkaan,
op de Caribische helling, met dus normaal een ander assortiment vogels en normaal massa's soorten
tanagers en consoorten. En al waren we dan onder de wolken, het bleken onvervalste regenwolken te
zijn. Zeer jammer, want het landschap is indrukwekkend mooi, hoewel het over grotendeels
gedegradeerd bos gaat. Zelfs de weidepaaltjes zijn er gedrapeerd met baardmossen ! Bij mooi weer
moeten er gigantisch veel vogels te zien zijn, dat bleek ook tijdens een te kort opklarinkje. We vonden
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hier ook ons "eigen" mannetje quetzal! Uiteindelijk zijn we voor de regen gaan schuilen in café
Mirador La Paz. Op het overdekt terras met zicht op een prachtige waterval kun je vanachter een
heerlijk glas de drukke kolibri's in de gaten houden vanop enkele meters afstand: leuk!
's Avonds leerde de zoon van de lodge ons een nieuw kaartspelletje. Vals spelen tegen toeristen
(klanten dan nog) was geen bezwaar…
Waarnemingen Poas:
black guan 2, fiery- t hroat ed hum m ingbird x ( rode keel nauwelij ks zicht baar in 'verm ist ' licht ) , rufoust ailed hum m ingbird 2, m ist let oe ( = palt ry) t yrannulet 1, black- billed night ingale- t hrush 4, soot y robin
2, m ount ain robin
, black- and- yellow silky- flycat cher 1 k ( wauw! ) , t enessee warbler x, yellow
warbler 1, wilson's warbler , soot y- capped bush- t anager x, yellow- t highed finch 1, large- foot ed finch
1, yellow- faced grassquit, slaty flowerpiercer 1, rufous- collared sparrow xx, collared redstart 1
Waarnemingen San Fernando:
koereiger 3, black vult ure enkele ( 't is al…) , broad- winged hawk 1, wat ersnip 1 ( dezelfde als bij ons) ,
orange- bellied t rogon 1m , resplendent quet zal 1m ( m ooi! ) , hairy woodpecker 1, spot t ed- crowned
woodcreeper 1, m ount ain elaenia 10, yellowish flycat cher 1, bar red becard 1m + 1v, am erican dipper
2, t enessee warbler x, flam e- t hroat ed warbler 1 v, black- t hroat ed gr een warbler 1m , blackburnian
warbler 1v, wilson's war bler, spangle- cheeked t anager 2, com m on bush- t anager x, yellow- faced
grassquit , slat y flowerpiercer 2, rufous- collared sparrow xx, slat e- t hroat ed redst art 1, collared
redstart 1

Waarnemingen Café Mirador La Paz:
green hermit 1, violet sabrewing 5, brown violetear 1, green thorntail 1 koppel (wauw) (zie foto p. 19),
rufous- tailed hummingbird 2, coppery- headed emerald 4, tenessee warbler x
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19 februari 2005: Vroegmorgen rond lodge op Poas- vulkaan, terug naar
San José, bus naar Cahuita (Caraibische kust) en avondwandeling langs
het strand…
Mist, miezer, veel wind… Geen nieuwe toppoging, het is de moeite niet. De vroegmorgen leverde dan
toch de verhoopte prachtige long-tailed silky-flycatchers (foto rechtsonder) op en een prachtige flamecolored tanager!
Na een groepsfoto met de immer opgewekte hotelbaas ging het bergaf, terug de centrale vlakte in. Na
een paar honderd meter stond een busje mensen met verrekijkers aan de kant naar omhoog te staren.
Stop! Een tweetenige luiaard hing aan de elektriciteitsdraad langs de weg en zo te zien had hij ferme
jeuk (zie foto). In alles is dat beest traag, dus ook in het langzaam bewegen van zijn arm om te
'skarten'. Onze gids in Monteverde had zelfs eens luiaards in slow-motion zien vechten in een boom
(beetje losweg op elkaar motten). Tot tweemaal toe denderde één van beide beesten uit de boom en
klom langzaam weer naar boven om op zijn gemak verder te vechten. Uiteindelijk gaf hij na een lange
strijd toch op…

Waarnemingen Poas:
acorn woodpecker 1, m ount ain elaenia 1, long- t ailed silky- flycat cher 4, t enessee warbler, blackt hroat ed gr een warbler 1m , wilson's warbler , flam e- colored t anager 1m , com m on bush- tanager,
rufous- collared sparrow x
tweetenige luiaard 1
Elke haarspeldbocht naar beneden was goed om een extra kledingstuk uit te doen, je voelde het
verwarmen. Toen ook de regen ophield werd het weer helemaal vakantie. Onze huurwagen inleveren
in de luchthaven van Alajuela leverde niet het minste probleem op. We waren eigenlijk een dag te
vroeg terug maar zonder morren trokken ze dat af van de prijs! In welk ander land zou een
autoverhuurder dat doen voor een gereserveerde wagen?? Daarna ging het met de taxi naar het
busstation van San José, in volle stadscentrum. Typische Zuid-Amerikaanse stratenblokken en
fantasieloze bouwsels, veel volk op straat, wat louche types, maar zeker niet bedreigend. Tijdens het
wachten op de bus hadden we gelukkig tijd voor weer een lekkere versgeperste fruitsap, nog meer
vakantie! De bustrip naar Cahuita duurde een viertal uur. Ongeveer de hele rit regende het. Een deel
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van de rit loopt door het machtige nationale park Braulio Carillo met overal nevelwoud en bruisende
rivieren. Eenmaal over de bergrug daalt de weg snel af naar de Caribische vlakte en verandert het
landschap in een groene zee met grijs wolkendek. Overal weiland, zelfs enkele akkers, wat restjes bos
en voor de rest bananenplantages, bananenplantages en zelfs enkele bananenplantages.

Cahuita zelf was een verademing. Eindelijk terug buiten, lekker warm en vochtig, overal vogels te
horen én te zien. Van de eerste vogels die we te zien kregen, waren 4 rare silhouetjes: pestvogels in
een palmboom! Dàt was pas onverwacht. Terwijl koukleumend België de grootste invasie in jaren te
verwerken krijgt, doen die vogels op een tropisch strand toch raar aan! Costa Rica ligt aan de uiterste
zuidgrens van het winterareaal van deze soort, hoedanook is het geen alledaagse waarneming hier.
Opvallend is de zwarte huidskleur van de mensen. Echte rasta's uit Jamaica, afstammelingen van
uitgeweken slaven, houden hun stressarme tradities hier in ere. Hoewel, met al die rugzaktoeristen
die eten en drinken moeten krijgen, moet er af en toe ook wel wat gewerkt worden. Restaurantjes en
hotelletjes zijn er inmiddels volop, maar het dorp blijft toch zijn rustige zelf. We zagen wel
overwegend Europeanen, de Amerikanen zijn meer op comfort gesteld en trekken verder langs de
kust richting Panama naar sjiekere oorden (Puerto Viejo).
Na wat zoeken vonden we een leuk pensionnetje (Jenny's Inn of zoiets, de naam zijn we vergeten)
waar de zeer aantrekkelijke dochter des huizes ons twee kamers met zeezicht én hangmat verhuurde.
Qua eerste indruk kon dit tellen, want haar moeder Jenny zelve was maar een vieze verlepte
Amerikaanse, vermoedelijk een zwaar drankorgel (geweest?). Wim wilde eerst niet weten van een
hangmat ("niets voor mij, ik kan niet lang stilzitten"), maar na enig aandringen was hij helemaal
verkocht en bracht elke vrije minuut in de rustgevende touwen door. Maar terwijl de avond nog jong
en zwoel was, was het tijd voor een strandwandelingetje naar het nationale park vlakbij. Enkele
jongeren waren de golven aan het besurfen op een plek waar gewaarschuwd werd voor de zware
stroming en overal zaten vogels, zelfs een onverwachte boat-billed heron… Na donker smaakten de
Imperials als nooit te voren in de gezellige caféhutten…
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Waarnemingen Cahuita en onderweg (O.):
m agnificent frigat ebird enkele, brown pelican enkele, olivaceous corm orant 1, great & snowy egret O.,
koereiger O., green- backed heron 1, boat- billed heron 1ad (aan creek naast ingang tot Nationaal Park),
black vult ure x, kalkoengier o.a. groep van ca. 250 t rek O., visarend 1 over zee, Am erikaanse
oeverloper 1 op st rand, pale- vent ed pigeon
, short - billed pigeon
, olive- t hroat ed parakeet 2,
groove- billed ani x, gierzwaluw sp. x ( geen det ails t e zien t egen grij ze hem el m et fel licht ) , green
kingfisher 2, black- cheeked woodpecker x! , great kiskadee x, social flycat cher x, t ropical kingbird x,
boerenzwaluw , banded- backed wren 1, house wren , cedar waxwing 4, t enessee war bler x, plaincolored t anager 1, blue- gray t anager x ( fot o p. 20) , palm t anager x, whit e- lined t anager , great tailed grackle x, bronzed cowbird 1, montezuma oropendola x (ook x O.)

20 februari 2005: Cahuita National Park (te voet)
Onze enige dag zonder regen, maar wel met een loodgrijze hemel. Geen azuurblauwe zee, maar toch
beter dan thuis zitten met zo'n lekkere 28°C… We wandelden de hele dag naar en door het lokale
nationale park met vooral laaglandbos en palmmoerasbosjes. Het park is rijk aan zoogdieren
(brulapen, kapucijnaapjes, beide luiaards, wasbeer, agouti), en reptielen (o.a. de sciencefictionachtige Jezus lizard of basilisk) maar vogels zijn er moeilijker op te merken. We zagen er ook
zeker tien Morpho's, van die grote blauwe vlinders die zich als blauwe zwaailichten door het bos
verplaatsen. Het aantal paden is beperkt en door het geluid van de branding hoor je de vogels minder
goed. Een zwempartijtje deed enorm veel deugd, maar snorkelen leverde helemaal niets op: een te
sterke branding deed te veel zand opwarrelen en maakte het zicht troebel. En waar dan wel koraal is,
kun je je door de stroming niet riskeren door de kans op ernstige snijwonden bij aanraking met het rif.
Dat werd ruimschoots goedgemaakt door een wasbeertje dat binnen de twee minuten uit het bos
opdook om onze verse mangoschillen op te peuzelen (ik krijg alweer het water in de mond als ik aan
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dat fruit terugdenk). Blijkbaar is het vet hier wel van de soep wat snorkelen betreft, het rif heeft veel
te lijden gehad van een aardbeving enkele jaren terug, met lokale tsunami en al. Daar moesten we
wel eens aan denken in onze tere strandhut, de beelden van ZO-Azië nog vers in het geheugen op dat
moment…

Waarnemingen Cahuita NP en dorp:
(* = Filiep only, Olivier waagde zich eens aan wat uitslapen en lap…)
brown booby 1 ad ( ver op zee) , brow n pelican 30 ( in rij t j es langsvliegend) , olivaceous corm orant 1,
lit t le blue heron 4, yellow- crowned night - heron 4, black en t urkey vult ure x, visarend 1, doublet oot hed kit e 1 in zit op 5 m ! , am erikaanse oeverloper 1 st rand, koningsst er n 40 ( fot o onder links) ,
stadsduif , pale- vent ed pigeon 2, blue- headed parrot
, whit e- crowned parrot 1, m ealy parrot
gehoord?, swift sp. x, rufous- t ailed hum m ingbird 1, ringed kingfisher 1 ( kreekj e, fant ast isch beest ) ,
green kingfisher 2, keel- billed t oucan 1* , black- cheeked woodpecker x, black- striped woodcreeper 2,
slat y ant shrike m in. 6 = x, whit e- flanked ant wren 2m , chest nut - backed ant bird 2, yellow- bellied
elaenia 1, bright - rum ped at t ila 1* in t uin hot el, great kiskadee , social flycat cher , t ropical kingbir d
, bay wren
, plain wren 1* , house wren 1, t awny- faced gnat wren 1* , clay- colored robin
,
t enessee warbler , black- and- whit e warbler 1* , prot honot ary warbler 2m ( m ooi! ) in nat m oerasbos,
nort hern wat ert hrush , wilson's warbler , bananaquit dorp, olive- backed euphonia 2 dorp, goldenhooded t anager 1 dorp, red- legged honeycreeper 2 dorp, blue- gray t anager
, palm t anager
,
sum m er t anager 2v dor p, scarlet - rum ped t anager 1k. dorp, buff- t hroat ed salt at or 1 dorp, blackstriped sparrow 1 dorp, thick- billed seed- finch 1v dorp
Zoogdieren: driet enige luiaard 2 ( fot o) , t weet enige luiaard 1, kapucij naapj e m in. 20 ( t am ! ) ( fot o) ,
brulaap tiental (tam!), wasbeer 2 (tam!) (foto p. 23), eekhoorn sp. 1
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21 februari 2005: Cahuita boottocht en omgeving dorp
De hele dag dreigde het te regenen, gelukkig voelden we enkel wat druppels. De halve kater van het
slappe mambo-feestje gisterenavond werd weggewerkt met een pannekoek met verse mango en
bananen en chocoladesaus als ontbijt. Op de achtergrond de hele eerste CD van Afro-Celt Sound
System, perfect. We boekten een "walvissafari", lees dolfijnenzoektochtje, met een motorboot van een
vijftal uur, voor onmiddellijk vertrek. De dreigende lucht en flinke golfslag was geen bezwaar om te
vertrekken, enkele Duitse toeristen pasten om die reden. Wijle weg dus voor vele uren turen, maar
helaas zonder resultaat. Een Brown booby was het enige dier van betekenis. De snorkelpauze
halverwege leverde niets op vanwege de sterke golfslag en dito troebelheid. Niet één vis zagen we
onder water… En dus ook geen tuimelaars, de gids was duidelijk aangeslagen en in zijn eer gekrenkt,
ze komen dat daar niet veel tegen. In de namiddag verkenden we op het gemak de veldjes en weiden
rondom het dorp, toch één van de vogelrijkste plekken van de reis !

Magnificent frigat ebird 1v , brown booby 1ad, brown pelican 35, snowy egret 1, lit t le blue heron 2,
koereiger , yellow- crowned night - her on 1, black vult ure x, t urkey vult ure , roadside hawk 1, grayheaded chachalaca 8, amerikaanse oeverloper 1 strand, lachmeeuw 1 juv, koningsstern min. 60, palevent ed pigeon , blue- headed parrot ca. 10, whit e- crowned par rot 1 overvl., m ealy parrot gehoord?,
st riped cuckoo 1, rufous- t ailed hum m ingbird , keel- billed t oucan 2 ( m ooi gezien, m affe beest en, zie
fot o boven), collared araçari 4 ( bij nest holt e, pr acht ig gezien, zie fot o p. 24 boven links) , blackcheeked woodpecker , st reaked- headed woodcreeper 2, com m on t ody- flycat cher 2, t ropical pewee 1
t uin hot el, great kiskadee
( zie fot o p. 24 boven recht s) , social flycat cher x, t ropical kingbird x,
nort hern rough- winged swallow 1, sout hern rough- winged swallow 1, banded- backed wr en 1, house
wren , clay- colored robin , gray catbird 2 in scrub, cedar waxwing 1 (overvl.), tenessee warbeler ,
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wilson's warbler , bananaquit 1, olive- backed euphonia 1 k., golden- hooded t anager 2, red- legged
honeycreeper 4, blue- gray tanager x, palm tanager x, white- shouldered tanager ?, white- lined tanager
2, sum m er t anager 1v, scarlet - rum ped t anager 4 ( ze zij n wel zéér scarlet ! ) , grayish salt at or 2, bufft hroat ed salt at or 1, black- headed salt at or 3, blue grosbeak 1m , blue- black grassquit 1 k. in wegberm,
white- collared seedeat er 1m , t hick- billed seed- finch xx! in wegberm , elke 20m een ander koppel! ,
eastern meadowlark 1

21 februari 2005: Cahuita National Park (oostkant) en omgeving dorp
De laatste excursiedag al, en net nu breekt de zon door. Op slag komt er een dikke 5 graden bij (ca.
34°C) tegen 's middags en kleurt alles nog fleuriger dan voorheen. De plotse opstoot van thermiek
zorgt voor waarschijnlijk de eerste vloot trekkende roofvogels van het seizoen ginder: rond de middag
passeerden er 2 à 3000 op 2 uur tijd ! Vooral kalkoengieren, maar verder ook bijna alle typische
Noord-Amerikaanse hawks en most of all… op de laatste knip 7 magnifieke zwaluwstaartwouwen !! Als
afsluiter van de geslaagde reis kan dit wel tellen. Het park zelf is langs de oostkant gelijkaardig als
aan de westkant, maar er is een breder pad en langs het strand staan douches. Ideaal voor een korte
zwemming, zalig met zo'n magnifieke golven! Een knetterend baltsende white-collared manakin liet
zich helaas niet zien, heel wat andere vogels wel, vooral dan aan de halfopen rand van het park. Daar
is ook een voormalig bungalows-hotel met uitnodigend zwembad en bar in een vogelrijke groene
omgeving, ideaal voor een tussenstop. Je kunt er zelfs in een hangmat gaan liggen, perfect om de
anderen toe te laten van de roofvogeltrek te genieten.
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In de late namiddag was het tijd voor de bus richting San José en verder door naar Alajuela voor onze
laatste nacht in hetzelfde hotelletje als bij aankomst.
brown pelican 6, koereiger , black vult ure x, t urkey vult ure 2 à 3000 t rek, laag, op 2uur t ij d, een
int ense st room t herm iekzuilen volgde elkaar op! ( zie fot o boven m idden) , visarend 1, sw allow- tailed
kit e 7, double- t oot hed kit e 1 in park, m ississippi of plum beous kit e 2 t rek ( t egenlicht , pr ofiel van onze
zwart e wouw) , com m on black- hawk 3, roadside hawk 1, broad- winged hawk 1 t rek, swainson's hawk
10- t al m in. t rek, gray- necked wood- r ail gehoord, koningsst ern, st adsduif , pale- vent ed pigeon ,
short- billed pigeon 3+, olive- t hroat ed parakeet enk., blue- headed parrot 3+, striped cuckoo 1 (uit bus
's avonds) , rufous- t ailed hum m ingbird , violaceous t rogon 1 k ( aan de Post in het dorp) , belted
kingfisher 1v (overvl. langs strand), keel- billed toucan 1, black- cheeked woodpecker , slaty antshrike
1m , chest nut - backed ant bird 1, yellow- bellied elaenia 1, com m on t ody- flycat cher 1, t ropical pewee 1,
long- tailed tyrant 5 (foto boven rechts), great kiskadee x, social flycatcher x, gray- capped flycatcher 3
( t uin zwem badhot el) , t ropical kingbir d x, m asked t it yra 1 k., whit e- collared m anakin gehoord ( langs
pad 100 m voorbij ingang NP, linkerkant), purple martin trek, boerenzwaluw trek, banded- backed
wren 1, bay wren gehoord, st riped- br east ed wren 1, house wren , t ropical gnat cat cher 1j uv, claycolored robin
, gray cat bird 2 in scrub vanuit bus t ij dens polit iecont r ole, t enessee warbler
,
nort hern wat ert hrush , com m on yellowt hroat 1m , wilson's warbler , bananaquit , olive- backed
euphonia 1, plain- colored t anager 2, golden- hooded t anager 4, red- legged honeycreeper 1m + ,
sum m er t anager 1 k., scarlet - rum ped t anager , buff- t hroat ed salt at or 1, black- st riped sparrow 1,
blue- black gr assquit 1 k., t hick- billed seed- finch x, great - t ailed grackle x, bronzed cowbir d , blackcowled oriole 1m+1v, orchard oriole 1m, baltimore oriole enk., montezuma oropendola x (kolonie) (zie
foto boven midden).

23- 24 februari 2005: vertrek San José- Newark (NJ, USA)- Brussel
Alles verliep perfect, eens boven de Caraibische Zee verdwenen de wolken en zagen we een
azuurblauwe zee met her en der prachtige koraalriffen en eilandjes met witte stranden… In Nicaragua
blijkt nog zeer veel intact regenwoud te zijn aan de oostkust. Cuba, Florida (Key-West) en de oostkust
van de USA (Washington, Philadelphia) gleden onder ons voorbij zonder ook maar één wolkje. In
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Newark de gebruikelijke hassle met controles en stoer doende politieagenten, we zullen maar
aannemen dat het voor onze eigen veiligheid is. De vlucht naar Brussel vertrok 's avonds. Helaas
gegokt op de verkeerde kant om New York by night vanuit eigen raam te zien, dus helaas geen
spectaculaire foto's… 't Was wel sjiek met al die lichtjes.

San José International Airport

Mooie blauwe Caraïbische Zee…

Centrale bergrug Costa Rica, de wolken komen van de Caraïbische kant

Key West, Florida

Newark met ver achteraan New York

Uiteindelijk hebben we de reis afgerond met 301 soorten. Afgetrainde en goed voorbereide teams
doen daar op 2 weken makkelijk nog 100 soorten bij, maar wij vonden dat al zeer welletjes aan ons
zalig tempootje.

Foto's: OD & FT, de close- ups van resplendent quetzal, collared redstart, orange- collared manakin en long- tailed silky- flycatcher
komen van deze leuke site: www.ownbyphotography.com/traveldiaryp48.html
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BIJLAGE : soortenlijst vogels Costa Rica 11- 24.02.2005
Afkortingen:
M = Monteverde e.o. (SE = Santa Elena, Md =
Monteverde dorp e.o., FE = Finca ecologica, BN
= Bosque de los niños,)
O. = onderweg
P = Poas e.o. (incl. San Fernando SF)
C = Carara e.o. (incl. Tarcoles rivier)
Cah = Cahuita e.o.
W = westkant (= Pacifische kant = alles behalve
Cah en SF)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Ov = overal
= verschillende (= enkele)
x = algemeen (geregeld te zien met meerdere
individuen)
xx = talrijk (tientallen of meer)
ftj = enkel gezien door Filiep

Magnificent frigatebird: xx C,
Cah
Brown booby: 2x1 cah
Brown pelican: xx C, x Cah
Olivaceous cormorant: x C,
cah
Anhinga: enk C
Bare-throated tiger-heron:
C
Great blue heron:
C
Great egret: Ov
Snowy egret: Ov
Cattle egret: Ov
Little blue heron: C , Cah
Tricolored heron: C
Green-backed heron: C , cah
Yellow-crowned night-heron: C , cah
Boat-billed heron: C 10, Cah 1
White ibis: C
Roseate spoonbill: C
Wood stork: C
Black-bellied whistling-duck C 20+
Black vulture: Ov x tot xx
Turkey vulture: Ov x; 250 trek O., 2 à 3000
trek Cah
King vulture: C 2
Visarend: C , cah
Swallow-tailed kite: Cah 7 trek
Black-shouldered kite: 1 Alajuela
Double-toothed kite: C 1, cah 2
kite sp.: Cah 2 trek
Common black-hawk: Md 1, Cah 3
Mangrove black-hawk: C 2x1
Grey hawk: C 1
Roadside hawk: Cah 2x1
Broad-winged hawk: P 1, Cah 1 trek
Short-tailed hawk: Md 1
Swainson's hawk: Cah 10 trek
White-tailed hawk: C 1
Crested caracara: O. 2x1
Yellow-headed caracara: C 2
Slechtvalk: Alajuela 1 (ftj)
Gray-headed chachalaca: BN 10, Cah 8
Black guan:
M, SE, P
Crested guan: C 2
Black-breasted wood-quail: SE 2
Gray-necked wood-rail: C 2, Cah gehoord
Purple gallinule: C
Zilverplevier: C 1
Amerik. bontbekplevier: C 1
Steltkluut: C
Northern jacana: C x
Grote geelpootruiter: C 1

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
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Willet: C 1
Amerik. oeverloper: C x, Cah 1
Amerik. regenwulp: C
Drieteenstrandloper: C 2
Alaska strandloper: C
Kleine grijze strandloper: C
Kleinste strandloper: C
Kleine grijze snip: C 8
Watersnip: P 1
Lachmeeuw: C x, Cah 1
Koningsstern: C x, Cah 60
Stadsduif: ov.
Pale-vented pigeon: Cah
Red-billed pigeon: W
Short-billed pigeon: C , Cah
White-winged dove: W laatg
Inca dove: W laag
tot x
Common ground-dove: W laag
tot x
Ruddy ground-dove: C x
White-tipped dove: C 1
Gray-fronted dove: C gehoord (?)
Gray-chested dove: C
Chiriqui quail-dove: Md 2
Sulphur-winged parakeet: Alajuela 20
Olive-throated parakeet: Cah
Orange-fronted parakeet: C 1
Scarlet macaw: C 1
Orange-chinned parakeet: O. NW 2
Blue-headed parrot: W?, Cah x
White-crowned parrot: C x, Cah 1
Red-lored parrot: C 2
Mealy parrot: C en Cah gehoord
Yellow-naped parrot: C
Squirrel cuckoo: NW 1 O., C 1
Striped cuckoo: C 1, Cah 2x1
Groove-billed ani: x ov. (niet Cah!)
Ferruginous pygmy-owl: C 2
Black-and-white owl: Orotina 2
Lesser nighthawk: C x
Pauraque: C x = Md?
White-collared swift: O.
Vaux's swift: FE 15?
Green hermit: M, P
Long-tailed hermit: C
Violet sabrewing: M, SE, P x; C 1
Brown violetear: P 1
Green violetear: M 3
Green-breasted mango: O., C
Green thorntail: P 2
Fork-tailed emerald: BN 2

100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.

Fiery-throated hummingbird: P x
Blue-throated goldentail: C
Blue-tailed hummingbird: Md, SE 2
Steely-vented hummingbird: Md 1
Rufous-tailed hummingbird: ov.
Stripe-tailed hummingbird: M 2+
Coppery-headed emerald: M, P
Purple-throated mountain-gem: M, P
Green-crowned brilliant: ov. bergen
Long-billed starthroat: C 1
Magenta-throated woodstar: M 3
Scintillant hummingbird: O. 1m
Black-headed trogon: O. 2, C 1
Violaceous trogon: Cah 2
Resplendant quetzal: M, SE, P:
Blue-crowned motmot: Md x, BN 2
Turquoise-crowned motmot: C 1
Ringed kingfisher: C 1, Cah 1
Belted kingfisher: Cah 1
Amazon kingfisher: C 1+
Green kingfisher: C, Cah
Pygmy kingfisher: C 1
Rufous-tailed jacamar: C 1
Prong-billed barbet: M, SE
Emerald toucanet: M
Collared araçari: Cah 4
Keel-billed toucan: Md 1, Cah
Chestnut-mandibled toucan: C gehoord
Acorn woodpecker: P 2x1
Black-cheeked woodpecker: Cah x
Hoffmann's woodpecker: C x, O. west,
Alajuela
Hairy woodpecker: P 1
Smoky-brown woodpecker: M 2
Golden-olive woodpecker: M 1 (O.)
Pale-billed woodpecker: FE 1, C
Red-faced spinetail: M
Spotted barbtail: M
Ruddy treerunner: M 2x1
Lineated foliage-gleaner: M 1
Streaked-breasted treehunter: M 1
Plain xenops: C 3+
Olivaceous woodcreeper: M
Wedge-billed woodcreeper: C 1
Black-striped woodcreeper: Cah 2
Streaked-headed woodcreeper: C 2, Cah 2
Spotted-crowned woodcreeper: SF 1 (P)
Barred antshrike: C
Black-hooded antshrike: C x
Slaty antshrike: Cah x
White-flanked antwren: Cah 2
Slaty antwren: M
Dotted-winged antwren: C
Dusky antbird: C
Chestnut-backed antbird: C , Cah 1
Silvery-fronted tapaculo: M
gehoord
Paltry tyrannulet: P 1 (ftj)
Greenish elaenia 1 M (O.)
Yellow-bellied elaenia: C 1, Cah
Mountain elaenia: P
Slate-headed tody-flycatcher: C 2
Common tody-flycatcher: C, Cah
Yellow-olive flycatcher: NW 1, C 1
Black-tailed flycatcher: C 1

163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
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Tufted flycatcher: M 1
Tropical pewee: Cah 2
Yellowish flycatcher: P 1
Black-capped flycatcher: M 1
Long-tailed tyrant: Cah 5
Bright-rumped attila: Cah 1 (ftj)
Great crested flycatcher: M 1, C 2
Brown crested flycatcher: NW (O.) 1
Great kiskadee: x ±ov.
Boat-billed flycatcher:: Alajuela 1
Social flycatcher: C, Cah, O. NW x
Gray-capped flycatcher: Cah 3
White-ringed flycatcher: O. 1
Streaked flycatcher: C 2
Tropical kingbird: x ov.
Scissor-tailed kingbird: C
Barred becard: M 1, P 2
Rose-throated becard: C
Masked tityra:
±ov.
Three-wattled bellbird: C gehoord
White-collared manakin: Cah 1 gehoord
Orange-collared manakin: C
Purple martin: Cah
trek
Gray-breasted martin:
O. NW
Mangrove swallow: C x
Blue-and-white swallow: M, O.
Northern rough-winged swallow: Cah 1
Southern rough-winged swallow:
±ov.
Barn swallow: x ov.
White-throated magpie-jay: O. NW
Brown jay: M, C x
Azure-hooded jay: M gehoord
Banded-backed wren: Cah
Rufous-naped wren: M, C
Black-bellied wren: C 1
Bay wren: Cah
Riverside wren: C 1
Stripe-breasted wren: Cah 1 (ftj)
Rufous-and-white wren: C 1
Plain wren: Cah 1 (ftj)
House wren: ov. x
Ochraceous wren: M
White-breasted wood-wren: M (beneden),
C
Gray-breasted wood-wren: M (boven)
tot x
American dipper: P 2
Tawny-faced gnatwren: Cah 1 (ftj)
Long-billed gnatwren: C 1
Tropical gnatcatcher: Cah 1
Black-faced solitaire: M, P
Black-billed nightingale-thrush: P 4
Slaty-backed nightingale-thrush: M
Ruddy-capped nightingale-thrush: M
Swainson's thrush: C 1
Wood thrush: M, C
Sooty robin: P 2
Mountain robin: P x
Clay-colored robin: ov. x
White-throated robin: M
Gray catbird: Cah 4
Cedar waxwing: 4+1 Cah
Black-and-yellow silky-flycatcher: P 2
Long-tailed silky-flycatcher: P 4

225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.

Yellow-throated vireo: Alajuela, C
Lesser greenlet: M 1
Golden-winged warbler: M 3
Tenessee warbler: ov. x tot xx
Flame-throated warbler: P 1
Yellow warbler:
±ov. in westen
Chestnut-sided warbler:
±ov. in westen
Black-throated green warbler: M, P
Black-and-white warbler: M , Cah 1
American redstart: M 1 (ftj)
Prothonothary warbler: C , Cah 2
Worm-eating warbler: M 1 (ftj)
Ovenbird: C 1 (ftj)
Northern waterthrush: C, Cah
Common yellowthroat: Cah 1
Gray-crowned yellowthroat: Cah 1
Wilson's warbler: ov.
tot x
Slate-throated redstart: M, P
Collared redstart: M, P
Golden-crowned warbler: M 1
Rufous-capped warbler: M 2
Three-striped warbler: M x
Bananaquit: lowlands
ov.
Golden-browed chlorophonia: M min. 4
Yellow-throated euphonia: M x
Blue-hooded euphonia: M 1m
Olive-backed euphonia: Cah
Plain-colored tanager: Cah
Silver-throated tanager: M enk.
Golden-hooded (= Masked) tanager: Cah
Spangle-cheeked tanager: M, P
Blue dacnis: C 1
Red-legged honeycreeper:
±ov.
Blue-gray tanager:
tot x ov.
Palm tanager:
tot x ov. (lowlands)
Olive tanager: M 4
Gray-headed tanager: C 1
White-shouldered tanager: C
White-lined tanager: Cah
Red-throated ant-tanager: Cah 2

265.
266.
267.
268.
269.

Hepatic tanager: 1 m O. (M)
Summer tanager:
±ov.
Flame-colored tanager: P 1m
Cherrie's (scarlet-rumped) tanager: C 1
Passerini's (scarlet-rumped) tanager: Cah

270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.

Common bush-tanager: M, P x tot xx
Sooty-capped bush-tanager: M , P x
Grayish saltator: Cah 2
Buff-throated saltator:
lowlands ov.
Black-headed saltator: Cah 3
Rose-breasted grosbeak: O. NW 2
Blue grosbeak: C 1m, Cah 1 m
Yellow-thighed finch: M, P
Large-footed finch: P 1
Chestnut-capped brush-finch: M 2
Orange-billed sparrow: C
Black-striped sparrow: Cah 2x1
Prevost's ground-sparrow: M
White-eared ground-sparrow: M 3
Blue-black grassquit: Cah 2 k.
Variable seedeater: C
White-collared seedeater: Cah 1m
Thick-billed seed-finch: Cah xx
Yellow-faced grassquit: M, P
Slaty flowerpiercer: P
Striped-headed sparrow: C
Rufous-collared sparrow: bergen x
Huismus: Orotina
Eastern meadowlark: C 1, Cah 1, luchth.
SJ 1
Melodious blackbird: C 1
Great-tailed grackle: x ov.
Bronzed cowbird: C, Cah
Black-cowled oriole: Cah
Orchard oriole: C 1, Cah
Baltimore oriole:
tot x (C) ±ov.
Chestnut-headed oropendola: O. 2x1
overvl.
Montezuma oropendola: M 1, Cah x

294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.

_____________________________
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