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Dagverslagen van de KNNV reis naar
Costa Rica in december 2012
Donderdag 6 december 2012.
De vlucht
Voor ons was de reis al een dag eerder
begonnen vanwege het verzoek om 5 uur in de
ochtend aanwezig te zijn in de vertrekhal van
Schiphol. Woensdagavond met de trein naar
Schiphol. De volgende ochtend in laagje
sneeuw binnen 5 minuten in de behaaglijke
warmte van de vertrekhal. Daar stonden al de
eerste mede KNNV 's, waarvan een enkele de
nacht had doorgebracht op Schiphol. Als
laatste kwamen Henk Dommerholt en Betty die
vanwege de sneeuwval een lichte vertraging
hadden opgelopen.
Het inchecken ging vlot waarna ieder na het
passeren van de douane zijn vroege ontwaken
ging verwerken. Het boarden verliep ook
vlotjes. Helaas liet de captain ons na enige tijd
in ratelend Spaans en nauwelijks verstaanbaar
Engels weten dat er wat vertraging was. Het
had te maken met de de-icing procedure en
een gebrek aan materiaal en vloeistof.
Met een vertraging van ongeveer drie uur
vertrokken we van ons koude kikkerlandje naar
Madrid. Inderdaad was de vlucht naar Costa
Rica al vertrokken, maar onze groep had zich
al gauw verzoend met een extra dag in Madrid.
Na ontvangst van vouchers voor eten en
onderdak vertrokken we in een busje naar ons
niet geplande hotel Tryp Alameda niet ver van
het vliegveld. Gelukkig konden we nog
lunchen. Hierna ging een gedeelte van de
groep het naburig stedelijk groen verkennen.
Met behulp van de GPS van Henk Dommerholt
vonden we onze weg. Toch verrassend dat
naast het gewone Spaanse stedelijke grut
(putters, vinken, witte kwikstaart en zwarte
roodstaart ) een vertegenwoordiger van de
avifauna uit Zuid-Amerika zich liet zien.

De Muisparkiet of Monniksparkiet
(Myiopsitta monarchus )

die zich thuis voelde in het Madrileens
stadspark.
Na het late diner vertrok iedereen richting
kamer om het gebrek aan slaap in te halen.
Vrijdag 7 december 2012.
Om kwart voor negen stond ieder weer in zijn
zelfde kloffie klaar om te vertrekken naar
airport Madrid Barajas. Via de light rail
verbinding bereikte we de terminal voor niet
Europese vluchten, waarna het lange wachten
aanbrak. Verspreid over de Airbus A 340-600
vertrokken we bijna op tijd voor onze lange reis
over de Atlantische oceaan. Afstand ongeveer
8.500 kilometer met een reistijd van 11 uur.
Onderweg werden de aangeschafte
natuurgidsen The Birds of Costa Rica en
Tropical Plants of Costa Rica nog eens
doorgenomen of werd er een filmpje bekeken.
Omstreeks 4 uur plaatselijke tijd zette de
Airbus de landing in en konden de raamzitters
een eerste blik werpen op Costa Rica. Op de
beboste bergen vielen vooral de lichte plekken
op van de geel bloeiende Tabebuia ochracea.
Laag scherend over huisjes met golfplaten
bereikten we de landingsbaan waar het
volgeladen vliegtuig heftig remmend tot
stilstand kwam.
Na de douaneformaliteiten en het wisselen van
euro's in de plaatselijke munteenheid de Colon
hoopten we zo spoedig mogelijk naar ons hotel
Bougainville te vertrekken. Helaas was de
koffer van Henk Eggelte niet meegekomen
zodat de nodige formulieren moesten worden
ingevuld.

Een gedeelte van de groep maakte
ondertussen kennis met Maguil onze Costa
Ricaanse gids, onze chauffeur Francisco en
onze bus een 20 persoons Toyota.
Deze was net ruim genoeg voor ons
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reisgezelschap maar de koffers moesten
op het dak een plekje vinden.

De eerste waarneming van een vogel bij het
vliegveld betrof de Great - Tailed Grackle een
vogel die door de Costa Ricanen " liefdevol "
werd omschreven als een flying rat. Een beetje
de kraai van Costa Rica.
Na ons door het drukke verkeer van San José
te hebben geworsteld bereikten we ons hotel
Bougainville, prachtig gelegen in het tropisch
groen. Helaas was er geen tijd meer om de
prachtige tuin te verkennen, maar spoedde
ieder zich onder begeleiding van een live
bandje naar het diner. Het tropisch
vakantiegevoel begon langzaam bezit van ons
te nemen. Dit was ook onze eerste
kennismaking met het Costa Ricaanse eten,
waarbij rijst en zwarte bonen de ruggengraat
vormden van de maaltijden. Zelfs het ontbijt
bestond vaak uit dit gerecht! Overigens geen
klachten over het eten omdat de maaltijd vaak
nog bestond uit vele andere gerechtjes zoals
o.a. gebakken banaan en palmito. Het zachte
hart van de Pejibaye palm bladeren wordt
gebruikt in salades. Daarnaast was er het
tropisch fruit in de vorm van de vruchten en als
geperst drankje.
Niek Lelieveld
Zaterdag 8 december 2012.
Van San José naar Rincon de la Vieja ( N.P.)
Na de verschillende opstartproblemen dan nu
eindelijk onze eerste echte excursiedag. Die
begint al vroeg. Nog voordat het licht is enkele
enorme knallen. Alsof de revolutie om 5.00 uur
is losgebroken. Waarschijnlijk is het bedoeld
om de vogels uit de koffieplantages, die
rondom het hotel liggen, te verjagen. Voordeel
is dat al voor het ontbijt de prachtige tuin van
het hotel kan worden verkend. Naast allerlei
inheemse bomen en struiken zijn en ook
verschillende epifyten als bromelia’s en
orchideeën te zien. Verder zijn er kleine
biotoopjes aangelegd waaronder een vijver

met een heuse waterval. De omheining is
begroeid met bougainville en de mooi
bloeiende Pyrostegia venusta. Langs de paden
staan prachtige geel en rood bloeiende leden
van de Acanthacea-familie, verschillende
Heliconia’s en er zijn ook diverse cactussen te
zien. Dit alles kan echter de grimmige
afrastering niet geheel verbloemen. De eerste
vogels worden ook al gespot maar het is nog
niet serieus dus kan volstaan worden met de
aanduiding als parkieten en een kolibrie.
Tijdens het ontbijt worden de plannen voor
vandaag besproken en het busje opgeladen
met onze koffers. We gaan op weg naar onze
bestemming aan de voet van de Rincon vulkaan. Onze chauffeur Francisco stuurt het
busje bekwaam de drukte van San José uit.
Ondertussen verteld Maguil over het
voorbijtrekkende landschap en wat wij daar
zoal aan planten en vormen van landbouw
kunnen zien. Ondertussen wordt er steeds
geroepen wat er in de lucht zweeft en na een
poosje kunnen we in een oogopslag al het
verschil zien tussen de Zwarte gier en de

Kalkoengier (Turkey Vulture).
Ook andere zaken worden er geroepen maar
achter in het busje ontgaat ons, door de herrie,
het meeste van wat zich voor in het busje
afspeelt. Terwijl we afdalen van de Centrale
Hoogvlakte (1000m) naar zeeniveau zien we
ook het landschap veranderen. Bij het plaatsje
Caldera is onze eerste stop gepland. In de
baai zien we rondom een vissersbootje o.a.
Sterns, Bruine pelikanen en Fregatvogels
vliegen. Langs de wegrand, tussen de rotzooi,
zoeken de brutale Grackle’s naar
achtergebleven voedsel. Op de antenne van
het restaurant laat een mooie gele Kiskadee
zich uitgebreid fotograferen.
Het is warm. In de schaduw van een palm
gezeten zie ik hoe een mannetje probeert het
verkeer op de parkeerplaats te regelen. In
Costa Rica hebben ze volgens mij overal
“mannetjes “voor. In het gazon wordt al achter
vlinders aangejaagd en gefotografeerd. Er is
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veel te zien. Als Leen even zijn rugzak af doet,
en een foto maakt, is de tas een oogwenk
verdwenen. Dit levert de nodige commotie en
voor Leen een flinke strop. Er moet aangifte
gedaan worden bij de politie in Puntarenas.
Deze plaats ligt op het eind van een
schiereiland. Het politiebureau is afgesloten
met een ketting en een groot hangslot maar in
het naastgelegen woonhuis kunnen de
formaliteiten worden afgewikkeld. De rest van
de groep zoekt met de bus een restaurantje,
maar ontdekt per toeval een vervallen steiger
waar we allerlei leuke vogels zien. Pelikanen
zitten gebroederlijk met de Royal en Elegant
Terns op de resten van de steiger. Verrassend
is de waarneming van een Regenwulp en
enkele Oeverlopertjes. Een mooie verschijning
is het kleine reigertje; de Green Heron. Als we
na dit oponthoud weer verder rijden zien we
langzamerhand in steeds meer graslanden
koeien met de bij behorende Koereigers. Ook
overal het hoog opschietende Afrikaanse
Olifanten gras, wat hier per ongeluk is
terechtgekomen, is niet over het hoofd te zien.
We maken een klein uitstapje naar een soort
visvijvers. Maguil verteld dat dit
oesterkwekerijen zijn. Er wordt druk
gefotografeerd. We zien hier o.a. Neotropic
Cormorant, Wood Stork, Great Egret en de

Ringed Kingfischer.

We zagen o.a. op een grote eik (Quercus
oleoides) Parrots, Squirrel Cuckoo,
en Hoffman woodpecker.
Daar we nog altijd niet op schema waren
deden we de excursie die voor gisteren
gepland stond. Daardoor werd de wandeling
door het Rincon de la Vieja National Park wat
verkort. Het park bestaat uit diverse delen, wij
bezochten het Pailas gedeelte.

Het was een mooi stukje droog tropisch bos
waarbij we op het pad een stukje slangenhuid
zagen. Het pad liep langs de Pilas de Barro
(stoomgaten en modderpoelen die aardig aan
het borrelen waren). Door een andere gids
werden we bij het meertje op een Crested
Guan (Penelope purpurascens) gewezen. Op
de terugweg zagen we vlakbij het stukje
slangenhuid de waarschijnlijke eigenaar in de
boom zitten: de Micaslang.
Onderweg bij de kleine hangbrug over de rivier
vlogen nog enkele mooie vlinders rond o.a. de
Morpho vlinder die met zijn blauwe
fluorescerende kleur de aandacht trok.
Vervolgens reden we over de Carretera
Interamericana en na een afslag over een
mooie bochtige grindweg naar de Ensanada
Lodge aan de Golf van Nicoya.
Na het indelen van de lodges volgde een
gezonde lunch, daarbij gadegeslagen door de

We moeten door, dus snel weer de bus in en in
een streep door naar ons verblijf, aan de voet
van de Ricon-vulkaan. We zijn nog net op tijd
om de zonsondergang te zien.
Gerard Plat.
Zondag 9 december 2012.
Rincon de la Vieja naar Ensanada
Als de zon rond half 6 opkomt zijn de eerste
mensen al buiten omdat de vogels dan ook
ontwaken en beginnen te zingen. Mooie
manier om wakker te worden.

White-throated Magpie-Jay's
die hoopten op wat restjes. In de middag
maakten we een boottocht langs de
mangroves en de bij eb vrijgekomen
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zandplaten. Op een gegeven moment kwamen
we nauwelijks meer vooruit omdat er zoveel
(water)vogels te zien waren. Een eldorado
voor de bruine pelikanen (Pelecanus
occidentalis), lepelaars (Roseate spoonbill),
slangenhalsvogels (Anhinga anhinga),
aalscholvers ( Phalacrocorax olivaceus),
fregatvogels (Fregata), vele soorten reigers
(Green heron, Tricolored heron, Little blue
heron, Great Egret en Snowy Egret), sterns
(Caspian tern = de Reuzestern, Sandwich tern
= onze Grote Stern) en visarend (Osprey). Ook
een ijsvogel: een Green Kingfisher liet zich
bewonderen. Julius ontdekte de eerste krokodil
(Crocodylus acutus).
Na de avondmaaltijd waarbij de Jays weer
aanwezig waren werden de eerste vogels
genoteerd op de vogellijst die Maguil
samenstelde. Daarna hield ik het voor gezien
en ging uren eerder naar bed dan dat ik thuis
gewend ben!

De golf is omzoomd met mangrovebossen en
bij eb vallen delen droog waarop dan veel
vogels te vinden zijn.
Het werd, net zoals gistermiddag, weer een
bijzondere tocht. In de golf een aantal
vissersbootjes met soms als piraten vermomde
vissers die een doek voor de mond dragen
tegen uitdroging met om de bootjes bruine
pelikanen en er boven meestal fregatvogels.
Aan de oevers op de slikken grote aantallen
vogels waaronder een grote groep Skimmers
of schaarvogels. Vogels met een ongelijke
snavel waarmee al vliegend door het water
wordt geschept om hun kostje bij elkaar te
scharrelen. Verder onder andere een groep
kleine blauwe reigertjes. Aan visarenden ook
geen gebrek. We komen ogen te kort!

Els Winternitz

Maandag 10 december 2012.
Boottocht Golf van Nicoya
Om 06.00 uur komen we elkaar al weer tegen.
Een wekker is niet nodig want we zijn om
05.00 uur al ongevraagd gewekt door de
nachtwaker die, als in een hoorspel, over het
pad voorbij kwam. De brulapen in de verte
deden er nog een schepje bovenop. Nu is
vroeg opstaan in deze omgeving natuurlijk
geen straf. In het open terrein bij de Ensanada
Lodge met solitaire bomen worden we al gauw
verrast door vogels in allerlei kleuren.
De Lodge heeft een charmante uitstraling.
Personeel serveert vriendelijk achter een tafel
de maaltijden. In de nok van de ruimte, die
naar buiten toe open is, worden we
gadegeslagen door een drietal bedelende
ekstergaaien met hun karakteristieke en
kolderiek aandoende pluimpjes op de kop.
Na het ontbijt schepen we om 08.00 uur onder
zonnige, warme en windstille
weersomstandigheden in vanaf het steigertje
voor een boottocht over de Golf van Nicoya.

Indrukwekkend is de kolonie fregatvogels
vermengd met bruine pelikanen en wat
aalscholvers. De vogels trekken zich van onze
voorzichtige benadering niets aan. De
begroeiing aan de oever is fabelachtig.
Mangroves, andere boomsoorten en grote
cactussen die zo uit de stenen lijken te
groeien. We zien de voor ons meer bekende
regenwulpen, drieteenstrandlopers en
steenlopers. Een enkele ijsvogel vliegt voor
ons uit. Verderop poseert de Scissor-tailed
Flycatcher met z’n lange staart prachtig in de
top van een boom. Een zwarte havik loert
zittend in een boomvork om zich heen.
KNNV-eigen vordert de excursie uiterst
langzaam zodat het, ondanks dat ons lichaam
door de warmte veel vocht opneemt, tijd is
voor een toiletstop. We leggen aan bij de
nederzetting San Buenaventura en stappen
aan land. Helaas, we moeten het nog even
ophouden want we worden weggestuurd.
Ergens gelezen: “Contact met de plaatselijke
bevolking tijdens een reis is onvergetelijk”.
Inderdaad! We varen door tot aan de brug.
Ons geduld wordt beloond. Niet dat daar dan
een toilet aanwezig is, maar aan bosjes
waarachter je je discreet kunt terugtrekken is
geen gebrek. Mooie vlinders zie je daarbij dan
ook nog! Dan is er nog dat stalletje waarvan de
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uitbater vakkundig met een kapmes
cocosnoten opent. Een heerlijke koele dronk!
Na deze stop gaat het op volle snelheid met
zo’n 24 kilometer per uur terug naar de Lodge.

ons busje om ons terug te brengen naar de
Lodge. Het is negen uur, de bar is dicht en dus
zoekt ieder van ons zijn bed op.
Morgenochtend om 05.30 uur worden we weer
verwacht voor een excursie naar de
zoutpannen niet zo ver van de Lodge. Het zijn
“tropendagen!”.
Ellen en Tjalling van der Meer.
Dinsdag 11 december 2012.
Van de Ensenada Lodge aan de Golf van
Nicoya (10°08'17.50''N – 85°02'29.45'' W)
naar de Arenal Observatory Lodge bij de
Aranalvulkaan (10°26”17.81''N – 84°42'36.64''
W ) Google Earth

Onderweg wordt nog even aangelegd bij een
vissersbootje waar Maguil twee kilo
jumbogarnalen koopt voor bij het avondeten.

De leuningen van het steigertje blijken bij
aankomst gekraakt te zijn door tientallen
snavel aan snavel zittende sterns die we
rustig laten zitten. Aan de oever stappen we
dan maar met behulp van een trapje aan land.
Het is alweer half twee!
Na de lunch hebben we vrijaf. Een aantal
neemt een verkoelende duik in het zwembad,
anderen zoeken de hangmat op en weer
anderen gaan op zwerftocht over het terrein.
Een grote iguana ziet het zo wat aan en de
kaneelkleurige amazilia’s (kolibries) die de
bloemenstruik aan de zijkant van appartement
1 als foerageerplek hebben verkozen genieten
een warme belangstelling van de fotografen
onder ons.
Een mooie zonsondergang achter de bergen
aan de overkant van de golf zo om een uur of
vijf luidt helaas alweer de avond in.
Na de avondmaaltijd staat er om acht uur een
zoektocht naar uilen op het programma.
Helaas !!!. geen uil gevonden! Wel waren
in het donker de parasolmieren nog gewoon
druk aan het werk.
Na uitleg over de heldere sterrenbeelden
doemen in de verte alweer de lichten op van

De dag begon deze keer heel vroeg omdat we
bij zonsopkomst bij de zoutpannen wilden zijn
om daar de

Yellow-Crowned Night-Heron (Nyctanassa
violacea / Geelkruinkwak)
te kunnen zien. Tegen vijf uur liep de wekker af
en om half zes reden we met de bus naar de
zoutpannen die vrij dichtbij waren. In de
ochtendschemering viel als eerste de Grote
Zilverreiger op maar onmiddellijk daarna zagen
we de beoogde kwak en daar bleef het niet bij.
De grootste activiteit ging uit van de steltkluten
die onderling veel herrie maakten met hun
geruzie. Whistling Ducks, overvliegende Wood
Storks, Roseate Spoonbills (Platalea ajaja
/Rode lepelaar) en de Oeverloper lieten zich
ook duidelijk zien. Al snel moesten we op het
pad een stapje opzij doen voor de werknemers
die al vroeg aan de slag moesten bij de
zoutpannen.
We vonden er fraaie en interessante planten,
waaronder de opvallende Morning Glory uit de
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windefamilie. Zo dichtbij zee tussen
mangroven en zoutpannen hadden we te
maken met een mangrove leefomgeving, wat
bleek uit de aanwezigheid van de vele
zoutminnende planten. Het kostte enige moeite
om alle reisgenoten weer op tijd in de bus te
krijgen op weg naar het ontbijt. Niet iedereen
was al uitgevogeld en dat laatste plaatje moet
uiteraard nog wel vlug even worden gemaakt
als je net wat leuks ziet. Na het ontbijt was de
temperatuur al aardig gestegen in de
drukkende warmte en de chauffeur was bij het
opladen van de koffers zo bezweet geraakt dat
hij echt eerst wenste te douchen voor we op
pad gingen.
Achter de groene wand van bomen waren
grote velden zichtbaar, waar onder andere
meloenen werden verbouwd. Tussen de
koeien en paarden in de weiden zaten groepen
Koereigers. Al snel ging het noordoostwaarts
in de richting van het Aranalmeer. Onderweg
wees Maguil ons op de duidelijke
klimatologische scheiding die in het landschap
zichtbaar was. Op de hellingen was er meer
vee aanwezig en de afwisseling maakte dat we
ons geen moment verveelden.
Langs de oever van het meer stopten we bij
een aantal souvenierstalletjes, waar wat kon
worden ingeslagen. Gieren zweefden boven
ons hoofd en konden nu eens goed worden
gefotografeerd. We gingen langs de noordkant
van het meer en daarna zuidwaarts. Langs het
meer was wat meer bebouwing, maar grote
dorpen kwamen we niet tegen. De vulkaan
was al zichtbaar uit de verte, maar ging
grotendeels schuil achter wolken.

aanwezig voor de lunch waar we geacht
werden eerst wat uit te zoeken voor de lunch,
maar dat had heel wat voeten in aarde. Er was
een schitterend terras met uitzicht op de
vulkaan en op plekken waar lekkers was
gedeponeerd voor de alom aanwezige vogels.
Vandaar dat de goed gedekte tafels een
vreemde aanblik vertoonden. Nooit eerder trof
ik zo weinig tafelgenoten aan rond een goed
gevulde tafel. Vrijwel de hele groep ging voor
de voederplaats van de vogels en had
nauwelijks tijd om te eten. De camera's
maakten overuren. Het was dan ook niet zo
maar een voederplek.

Langs de weg zagen we een neusbeer die bij
de bus kwam bedelen. Niet voeren is het
devies, want anders kweek je verkeer
slachtoffers. De top van de vulkaan was zo nu
en dan zichtbaar maar echt helder werd het
nog niet. Na de dam bij het meer gingen we
weer over een grindweg de bergen in. Dat
hobbelde weer danig zodat we blij waren dat
we konden uitstappen bij de Arenal
Observatory Lodge. Daar waren we tijdig

Gerrit de Weerd

De Montezuma Oropendola vloog af en aan en
poseerde gewillig. Met de Rufous-tailed
Hummingbird ging het al net zo en dan nog al
de overige kolibries en die andere beauty's; te
veel om op te noemen. Al dit moois bond de
strijd aan met de kok en slechts met de nodige
aandrang waren de fotografen aan tafel te
krijgen. Daar bleef nauwelijks plaats over voor
schalen met al die camera's en kijkers op tafel.
En dat bleef zich herhalen de volgende dagen.
's Middags gingen we nog wandelen in het
Nationale park dichter bij de vulkaan.
Gewapend met een ferme bamboewandelstok
gingen we op zoek naar interessante planten
en vogels. De Toekans eisten de aandacht op.
Het kostte enige moeite om iedereen de vogels
te laten ontdekken, maar dat lukte uiteindelijk
toch. De beklimming naar een top met een
mooi uitzicht werd afgebroken omdat het snel
donker werd. Op het gladde pad zou de
afdaling in het donker te gevaarlijk worden.
Langs het pad vonden we een stam met
verschillende soorten orchideeën, maar we
kregen nauwelijks de kans om er rustig bij stil
te staan, de bui barstte los. We haastten ons
naar de bus en keerden terug naar de Lodge
om ons op te knappen voor het diner.
Het park om de Lodge werd tot in de puntjes
bijgehouden. De beplanting bestond uit
geliefde sierplanten die ook uit andere streken
afkomstig waren. Een flink aantal tuinlieden
was er heel druk mee om het geheel er
vlekkeloos te laten uitzien.

Woensdag 12 december 2012
De Arenal Observatory Lodge.
Onze gids Maguil vond het belangrijk, dat wij
de regen ven Costa Rica zouden ervaren. Hij
had ook dat weer goed geregeld, want het
regende de hele nacht. Het was een hele toer
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om droog bij het ontbijt te komen. Geen uitzicht
dus op de vulkaan. Wel een
Witsnuitneusbeertje (Nasua narica), dat naar
binnen wilde. Els deed net op tijd de deuren
dicht!
Om half 7 ‘s ochtends waren Betty en Leen
met een taxi naar de ambassade in San José
vertrokken om een “laisez passer” voor Leen te
verkrijgen. Ondanks de regen gingen wij toch
naar het hangbruggenpad. Dit is een looproute
door het Regenwoud over paden en
hangbruggen, zodat we op ieder niveau de
vegetatie zullen kunnen bekijken. Het is
fascinerend te zien hoe niet alleen op de
grond, maar ook in de ruimte ieder plekje bezet
is. De stammen zijn rijk begroeid met
Epiphyten, zoals varens, mossen, Bromelia’s,
paddenstoelen, orchideeën. Het is een enorm
dynamisch systeem, waar toch ook rust van uit
gaat. Door de regen ( die wel onhandig was,
want steeds paraplu’s, regenpakken,
apparatuur beschermen) was het wel extra
mooi, omdat de bladeren zo mooi glansden.

We zagen veel verschillende palmen.
Opvallend was Iriartia deltoidea met zijn
karakteristieke, langwerpige knoppen,
bloemen, vruchten en prachtige bladeren. Veel
verschillende Heliconia’s, waarvan sommige
bloeiden en een rood accent in het groen
vormden. Ook een Ericacae, Cavendishia
bracteata, had een roze-rode bloeiwijze. We
zagen heel vertrouwd een Begonia in bloei.
Theobroma mammosum, uit het zelfde
geslacht als Theobroma cacao, was aanwezig
met decoratief grote hangende vruchten langs
de stam net als bij de Cacao. Langs het pad
werd de wand bedekt door Selaginella’s,
kleine, sierlijke varens. De nervatuur van de
Melastomataceae was opvallend. De vogels
lieten zich niet echt goed zien. Er waren
Oreolen, een Orange-billed sparrow,
Woodcreepers . Bij de waterval zag Gerard
Vos een Broad-billed motmot, waar naar
uitgekeken werd.

Wij zagen 2 Crested owls, die rustig van hoog
op ons neerkeken.
Evenals een Brulapenfamilie, zij het minder
rustig. Een heel dun slangetje werd
waargenomen. Knap om hem te vinden. We
kwamen zelf ook steeds hoger in het
gebladerte en via de hoogste en langste
hangbrug van 45m hoog en 92 m lang
naderden we het einde van deze
indrukwekkende wandeling.

Terug bij de lodge trok de lucht open en kwam
de top van de Arenal in zicht. Zelfs de krater
met rookpluim. Iedereen had meer aandacht
voor buiten dan voor de maaltijd (met heerlijke
moerbeisap). Na het eten konden we naar
hartenlust aan de gang met de Rufous-tailed
Hummingbird op de paarse bloemen van
Stachytarpheta frantzii van de familie
Verbenaceae en de andere vogels op de
voederplaats.
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Aan het eind van de middag vertrokken we
weer over de hobbelige lavaweg om ons
heerlijk te gaan ontspannen in de hotsprings
van Ecotermales. Inmiddels hadden we al
gehoord, dat de missie van Leen en Betty
geslaagd was. Gelukkig. We leefden allemaal
mee. Zij wachtten ons op bij de Hotsprings.
Bijna iedereen was in het water om zich te
laten verwennen.

Na afloop smaakte de Piña colada heel goed
op het terras en ook de maaltijd was sfeervol
en gezellig. Op het allerlaatst liet zich een
interessant insect zien, het was een Dobsonfly,
Corydalus sp., Corydalidae, Orde Megaloptera.
Len Offers.
Donderdag 13 december 2012.
Van Arenal naar La Selva
Vandaag reisden we van het gebied bij de
vulkaan Arenal in oostelijke richting, naar de
Caribische kant van het land. Eerst werd onder
een overkapping de bagage weer op het dak
van de bus gepakt en met een zeil beschermd
tegen de regen, die bij het vertrek gestaag viel.
Maguil vertelde dat hij het Arenal gebied al
ongeveer vijftig keer had bezocht. Aanvankelijk
reden we door een bergachtig landschap met
ravijnen, groen en weelderig. Veel meer dan
op andere plaatsen zagen we hier toeristische
voorzieningen, zoals hotels, resorts, en
eethuizen. Verderop, in de plaats La Fortuna,
werd geld gepind, en kocht Betty de bestelde
postzegels. Die veroorzaakten hilariteit, omdat
ze zo groot waren dat ze niet goed pasten op
de al vol geschreven ansichtkaarten; er
moesten er drie op elke kaart.
De busrit duurde de nodige uurtjes, maar
verliep aangenaam door de vertellingen van
Maguil, die ons ook voorzag van water,
frisdrank, en koekjes. De naam Costa Rica zou
afkomstig zijn van Columbus. Hij vond hier

vriendelijke mensen, goud en voedsel.
Ondanks de naam was het geen rijk land, en
was er geen mijnbouw. Wel leverde het de
Spanjaarden slaven en helpers die werden
ingezet bij de verovering van Peru op de
Inca's. Aangenomen wordt dat er circa
400.000 inheemsen leefden bij de komst van
Columbus. Hun huidige aantal is tienmaal zo
klein, en deze mensen wonen vooral in de
bergen. Op diverse plaatsen zijn grote stenen
bollen gevonden, stammend uit de tijd van
voor Columbus. Ze zijn perfect rond, en soms
meer dan 2 meter in doorsnee. Maguil zei dat
grote stenen bollen tegenwoordig soms
worden ingemetseld in de voorgevel van
huizen, als geluksbrenger.

Lange tijd bleef Costa Rica economisch achter
ten opzichte van naburige landen zoals
Panama, Nicaragua, en Guatemala. Door de
vele moerassen had het veel moeilijk
bereikbare streken, waardoor het een
wijkplaats werd voor vervolgden, waaronder
Joden. De kerk speelt er niet zo'n sterke rol. Er
is geen fanatisme of onderdrukking, en het
land heeft geen leger. Wel zijn er bepalingen
waaraan ouders moeten voldoen bij het
grootbrengen van hun kinderen zoals de plicht
tot inenting. Er is veel Franse en Belgische
invloed geweest, en de nationale vlag (blauwwit-rood-wit-blauw) is geïnspireerd door die
van Frankrijk.
Maguil vertelde ook over de gewassen die in
Costa Rica worden geteeld.
Wat betreft de ananas is de productie van
Costa Rica 's werelds grootste, in verhouding
tot de oppervlakte van het land. Ananas is een
lastige vrucht omdat hij begint te rotten zodra
hij wordt aangesneden. Na de tweede
wereldoorlog begon de teelt van de
rubberboom, Hevea Brasiliensis, die tot
dezelfde familie behoort als de Yucca.
Momenteel wordt er weinig rubber meer
getapt. Verder kregen we uitleg over de Yucca,
Cassave, Sinaasappel (alleen geteeld voor
sap), Bonen, Papaja, Suikerriet, en Rijst.
Agave geeft de vezels voor jute, en na
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destillatie Tequila. Rum wordt geproduceerd uit
suikerriet, waarbij de Zacapa rum uit
Guatemala het meest vermaard is. In de
zestiger en zeventiger jaren begon op veel
plaatsen de ontbossing. Er zijn nog enige
cocosnootplantages. Het koken in palmolie is
vooral populair in het Caribische gebied.
We arriveerden op het onderzoeksinstituut La
Selva Biological station, waar we de lunch
gebruikten. Daarna kregen we - verdeeld in
twee groepen - een "natural history tour" door
het La Selva reservaat. Onze gids, Christian,
wees op de website "Digital Flora of La Selva".
Hij vertelde dat de temperatuur in La Selva
altijd tussen 17 en 35 graden ligt, waardoor er
voortdurend vruchten zijn, en dieren geen
winterslaap kennen.

De kamers waren hier bereikbaar via lange
overdekte gangen, en alles was gebouwd op
palen. De lucht was er erg vochtig, wat bij
sommigen van ons storing veroorzaakte in de
camera's. Gelukkig ging dat weer over na
drogen met een haarföhn......
Trudy en Gerard Vos
Vrijdag 14 december 2012.
Gehele dag in Sarapiqui.
’s Morgens om 06.00 uur op. Bewolkte dag,
maar niet onoverkomelijk heet, zo’n 32° C. Bij
regen wat minder warm. Nog voor het ontbijt

Wel een slaperige indruk maakte een luiaard,
hangend in een boom. Dit aan de armadillo en
de miereneter verwante dier is een langzame
planteneter, die eens per week naar beneden
komt om zijn behoefte te doen. Zijn scherpe
klauwen verdienen wel ontzag. Hier zagen we
ook onze eerste gifkikkers, drie rood-zwarte
"aardbeikikkers". Dit soort kikkers kan alleen
een giftige huid ontwikkelen als ze bepaalde
mieren kunnen eten. Verder zagen we de
Pecary, een Amerikaans equivalent van het
varken. Een Broad-billed Motmot liet zich goed
bekijken, maar had een sterk versleten staart.
Slangen zagen we niet. Christian vertelde dat
er maar twee soorten antigif tegen beten van
giftige slangen nodig zijn, namelijk tegen het
gif van adders en van koraalslangen. Aan de
symptomen is te zien om welke categorie het
gaat. In Costa Rica zouden er jaarlijks
ongeveer 500 gevallen zijn van een giftige
slangenbeet, waarvan maar enkele fataal. Na
afloop van deze excursie hadden we nog tijd
om vogels in de bomen te ontdekken en te
fotograferen.
Vervolgens reden we aan aantal kilometers
terug, naar ons logeeradres, de La Selva
Verde Lodge, bij de Sarapiqui rivier.

mijn eerste gifgroene kikker gefotografeerd.
Wel op aanwijzing van Piet Bronder! Toen we
om zeven uur voor het ontbijt in de “Dining
Room” van de Lodge “Selva Verde”
aankwamen, had men het bananenontbijt net
klaargezet op de voederplanken en –takken
voor de vogels. De Toekans zaten er al op te
wachten en toen eenmaal het personeel weg
was, kwamen ze al waarschuwend steeds
dichterbij. Twee toekansoorten en diverse
andere bontgekleurde soorten gingen daarna
aan de maaltijd en wij aan het fotograferen.
Voor sommigen onder ons was het belangrijker
om eerst een aantal foto’s te maken, dan om je
‘honger’ te stillen aan weer een overvloedig
ontbijtbuffet. En het was zelfs mogelijk om
kijkend naar de vogels te ontbijten. Daar was
ruimte voor op een balustrade met uitzicht op
de voedertafels!
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Na het ontbijt ging de groep met Maguil naar
het botanische park aan de andere kant van de
weg. Omdat ik vergeten was om mijn kijker
mee te nemen, ging ik die eerst in de kamer
halen en daarna hen achterna, maar ik miste
hen. Ik ben toen maar op eigen houtje door het
grote oerwoudachtige park gewandeld. Er was
daar een vijver met - hoe kan het ook anders,
nog een heel klein rood gifkikkertje met zwarte
poten, de aandacht was toen bij een deel van
de groep toch daarop gericht. Maar daar bleek
ruimte voor te zijn. Daarna wandelden we nog
wat over het terrein, langs enkele
grafmonumenten en andere gedenktekens.

weer een Toekan met een grote gele snavel
en enkele kolibries, waarbij de “rufous”
overheerste. De botanische tuin bleek ook een
overvloed aan prachtige bloemen te hebben,
waaronder de Annatto (Bixa orellana) een
soort “meekrap”; een andere dan die ik van
Voorne en de provincie Zeeland ken en
waaraan het dorp Tinte, waar ik nu woon,
volgens sommige historici zijn naam te danken
heeft, “rubia tinctorum”.
Om half tien vertrokken we naar de Sarapiqui
Rainforest Lodge, waar een museum aandacht
schenkt aan het “Indigenous” erfgoed. Maguil,
die zelf Indiaans bloed heeft, heeft ons op
voortreffelijke wijze door dit museum geleid,
oog hebbend voor de rituelen van het dagelijks
leven, de kleding, de muziek, de vele maskers
en hun betekenissen, de rituelen bij het
overlijden. Veel komt bekend voor, maar
andere zaken ook weer niet. Het leven van de
Indianen werd gekenmerkt door constante
krachtmetingen met leden van andere
stammen. Informatief waren de panelen over
het schrift, voordat de “Conquistadores”
kwamen. Hoewel ik me wel bij nader inzien
afvraag, in hoeverre deze schrifttekens
origineel zijn, de overeenkomst met het
Latijnse schrift daarbij beschouwende. Tijdens
het bezoek werd ook nog een informatieve film
uit 2001 over de Indianen van Costa Rica
vertoond. Even later zagen we in het gebouw

Er werd nog een vrouwtje honeycreeper
gezien. De wandeling werd onderbroken door
een enorme plensbui. Heel jammer, want er
was heel wat te zien. Snel naar het
hoofdgebouw, waar de lunch zou worden
geserveerd. Gelukkig is toen niemand over de
spiegelgladde flagstones uitgegleden.
De maaltijd was goed en uitgebreid met een
overvloed aan groente. Een lekker ijsje was
het toetje. Kort voor en na de lunch kon men
nog in de redelijk gesorteerde winkel leuk
houtsnijwerk kopen. De middag was vrij ter
eigen besteding. Eindelijk tijd om na een week
in het hoofdgebouw van de Lodge, de e-mails
te lezen. Gelukkig was daarna de weg naar de
kamers overdekt, zodat je niet kletsnat
regende in de nu echt tropische regenbuien,
die zich met een soort hoosgeluid
aankondigden. Onbegrijpelijk veel water viel uit
de hemel. De talloze kikkertjes die hier op het
erf waren te bewonderen, konden zich daaraan
natuurlijk echt tegoed doen. Op de weg naar
het restaurant werd door sommigen nog een
bijzondere pad waargenomen.
Na het avondeten zijn we met de bus naar de
Tirimbina Rainforest Lodge gegaan, voor een
voorlichtingsavond over de talrijke
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vleermuizen, die in dit gedeelte van Costa Rica
te “zien” zijn. Hier doet men onderzoek naar
het leven van dit nuttige dier in de Tropen.
Leuk was het verband, dat de spreker legde
met de Inca- en de Mayacultuur, waar de
vleermuis toch een als fertiliteitssyymbool werd
toegedicht. Maar de spreker had het vooral
over het nut van de vleermuis voor de
landbouw bij het bestrijden van insecten die de
oogst bedreigen. Aan het eind werden door de
spreker nog drie vleermuizen aan het publiek
getoond en even later buiten losgelaten.

zien we veel rotsblokken. Deze zijn uit de
vulkanen tot hier naar beneden gerold. Ze
worden gebruikt voor wegenbouw. We stoppen
bij de “mas por menas” supermarkt voor koffie
en pinnen. Gelukkig is het nu droog.
Daarna rijden we door Cariari, genoemd naar
de Amerikaanse firma die houtplantages voor
karton aangeplant had. Ze wilden een haven
bouwen, maar dat werd gelukkig
tegengehouden. Het bedrijf is daarom
vertrokken en de plantages met de
Melinabomen worden nu door Costa Ricanen
gerund en van het hout worden pallets
gemaakt. Er zijn ook verlaten
bananenplantages. De bananenplanten
werden te groot en te zwaar, waardoor de
werkers bij het oogsten hun schouders braken.
Nu worden kleinere bomen aangeplant.

Julius Röntgen.
Zaterdag 15 december 2012,
Van La Selva naar Tortoguero
Na het ontbijt en het opladen van de bagage
vertrekken we van de mooie Selva Verde
Lodge naar Tortuguero. Ik ben heel benieuwd,
want 35 jaar geleden ben ik daar ook geweest.
Het heeft de hele avond en nacht geregend en
het regent nog steeds. In het busje ontstaat
enige consternatie of al onze bagage wel op
de boot mee kan, maar Maguil reserveert per
telefoon een extra boot voor de bagage.
De weg is smal, er wordt hard gereden en op
de weg zijn ook fietsers en wandelaars, een
vrij gevaarlijke situatie. Maar onze chauffeur
rijdt, zoals steeds, zeer voorzichtig. Maguil
vertelt weer heel veel en ik probeer daar wat
van op te schrijven. We passeren een aantal
rivieren met verschillende kleuren door ijzer of
sulfaten uit de vulkanen. Deze rivieren met
grote variatie in waterpeil, komen van de
hellingen van de vulkaanketens en monden uit
in het Tortuguero kanaal. Dit kanaal loopt van
Nicaragua tot Limon evenwijdig aan de
Caribische kust en we zullen daar later in de
morgen over varen op weg naar Tortuguero.
We komen in de buurt van het familiebedrijf
(boerderij) van Maguil. Onderweg passeren we
enkele geldauto’s met ingedeukte voorkanten.
Maguil legt de oorzaak uit: ze mogen niet
stoppen en rijden veel te hard. We komen door
Guapiles (betekent Tweeling). In het landschap

De banaan (Musa) is geen inheems gewas,
maar is al heel vroeg met de inheemse
(indiaanse) bevolking uit Azië meegekomen.
Het geslacht Musa bestaat uit vele soorten. De
gewone banaan is een hybride en wordt
vegetatief vermeerderd. Daarnaast zijn er
bakbananen, de platanen. Ook zijn er
geïmporteerde sierbananen (Musa velutina),
de kleine roze die langs de kant van de weg
staan en nu verwilderen. Op de plantages
worden de bananentrossen (één tros per plant)
in blauwe plastic zakken geïmpregneerd met
insecticiden gehuld, waardoor er niet meer
gespoten hoeft te worden. De zakken hebben
een gekleurde label die aangeeft wanneer er
geoogst kan worden. Op de terugweg zullen
we bij een plantage stoppen om dit goed van
nabij te kunnen zien. Er was een spoorbaan
voor het vervoer, maar deze is door
aardbevingen vernield.
Het laatste stuk met de bus gaat over een zeer
hobbelig weggetje naar La Pavona, waar een
kleine aanlegplaats is vanwaar boten over de
Rio Suerte naar Tortuguero varen. Onze
bagage gaat in een extra boot en wij gaan met
nog wat andere passagiers in een overdekte
boot. Francisco blijft met de bus achter. We
varen met de stroom mee en de stuurman
moet al zijn stuurkunst inzetten over deze
bochtige rivier met prachtige begroeiing langs
de kant. Opeens ziet iemand een krokodil op
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een boomstam. De stuurman vaart er heen,
zodat iedereen een foto kan maken. We
komen uit op het Tortuguero kanaal (zie
boven), bestaande uit deels natuurlijke lagunes
en rivieren, die met elkaar verbonden zijn. We
varen langs het dorp Tortuguero naar ons
verblijf, de Laguna Lodge. Ik herken niet veel,
want in de afgelopen 35 jaar is het veel
toeristischer geworden. Er was toen nog maar
één Lodge, één winkeltje en een paar huisjes.
Onze koffers zijn al gearriveerd en er staat een
heerlijke lunch klaar.
schildpadjes die uit het nest komen en
opgespoord waren door honden en een jongen
met een paraplu. Wij beschermen de
schildpadjes, die richting zee lopen, tegen de
honden.
Er wordt druk gefotografeerd en de fotografen
zijn zo fanatiek dat ze de golven niet zien
aankomen en natte voeten halen. Gelukkig
bereiken de schildpadjes veilig de zee.

Het is een prachtig ressort met een open
restaurant en bar aan de lagune, het
hoofdgebouw in Gaudi stijl, twee zwembaden,
prachtige planten en huisjes in rijtjes langs
paden met veranda’s er voor en een
achteruitgang naar de zee.
Na de lunch gaan we op een platte boot
richting dorp en bezoeken we het Biologisch
veldstation van het
zeeschildpaddenonderzoek. De groene
zeeschildpad komt het meest voor. Er wordt al
meer dan 50 jaar onderzoek gedaan aan deze
en andere zeeschildpadden. Het begon met
het werk van Archi Carr in 1956, die ontdekte
dat het gebied rond Tortuguero het
belangrijkste broedgebied van de groene
zeeschildpad was. Dit gebied is nu beschermd.
Naast onderzoek in hele Caribische gebied
wordt ook zeer veel aan bescherming gedaan
door wetgeving, door samen te werken met de
plaatselijke bevolking en door educatie van
vooral kinderen. De grootste bedreiging voor
de schildpadden vormen watervervuiling en
menselijke consumptie van schildpadvlees en
eieren.
Daarna gaan we het strand op achter het
centrum. Tegen de begroeiing aan zien we nog
de gaten waar de schildpadden hun eieren
gelegd hebben. Het is niet meer de juiste tijd,
maar toch zien we zowaar nog 4 kleine

We kijken nog wat naar planten en lopen dan
naar het dorp, waar we nog even tijd hebben
om in souvenirwinkeltjes rond te snuffelen.
Daarna weer met de boot naar ons verblijf,
waar de vogellijst wordt opgemaakt en ook
druk aan planten wordt gedaan. Dan volgt
weer een heerlijk maal. Het was weer een heel
fijne dag met ontzettend veel informatie en
indrukken.
Ietje Boukema
Zondag 16 december 2012.
Excursie Tortuguero Nationaal Park
De parkieten vliegen luid schreeuwend om ons
heen als we ons om 6 uur in de ochtend
verzamelen bij het haventje van de lodges.
De zon schijnt nog niet maar het belooft een
heerlijke dag te worden, want op het
programma staan een korte vaartocht door
kleine kanalen van het moerasbos, na het
ontbijt een lange tocht met de boot door een
beschermd natuurgebied en in de middag een
wandeling door de botanische tuin.
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Omdat we door het zoetwatergebied gaan
varen zullen we misschien wel krokodillen zien
en andere zoetwaterbeesten.
Voordat de boot vertrekt ziet Ellen nog een
prachtige grote goudkleurige spin met lange
dunne poten in een groot web. Het is de
Golden Orb-Weaver.
Al snel zien we tijdens het varen langs grote
waternavel en met riet begroeid moeras
enkele grote zilverreigers staan en in de
zendmast een valk (Bat Falcon).
Omdat het nog wat vroeg in de ochtend is en
nog nevelig kunnen we desondanks vanuit de
boot rustig genieten van een kwak die met wijd
gespreide vleugels op een boomstronk zit als
een dominee op de preekstoel.
We vallen van verbazing haast van onze
plastic stoeltjes als we opeens Spider monkeys
zien hangen in de bomen boven het water.
Julius is nog niet bekomen van deze
plotselinge aanblik als hij voorzichtig roept: “
hiervoor wil ik wel elke dag heel vroeg voor uit
mijn bed komen”.
Onze gids vertelt iets over een interessante
boom als Niek ineens tussen het gebladerte

van de Miconia een Slaty-tailed Trogon ziet
zitten. Een prachtig gekleurde vogel met rode
buik die rustig om zich heen kijkt zodat
iedereen foto’s kan maken.
We varen weer snel terug naar de Lodge voor
het ontbijt. Na het ontbijt varen we naar een
speciaal natuurgebied waar de kanalen
ongeveer 10 meter diep zijn.
Op een boomstronk in het water zitten een
zestal zoetwaterschildpadden rustig te zonnen
zodat we met de boot heel zachtjes vlakbij
kunnen komen om foto’s te maken.
Langs de kanalen staan prachtige
overhangende Pentaclethra met grote
geveerde bladeren, ook de Calathera, een
klimplant met gele bloemen die langs de
stammen van bomen groeit.
De gids laat ons in het laag groeiende
struikgewas een blauw stukje huid zien van de
Boa Constrictor die daar haast onzichtbaar
tussen de planten ligt te zonnen.
Als Tjalling met zijn camera bijna overboord
valt om een Morpho vlinder te fotograferen,
ziet Trudy in de bomen enkele witkop

kapucijneraapjes die heerlijk zitten te
smikkelen van enkele vruchten.
Op volle kracht varen we langs de krokodillen
terug voor de lunch.
Na een rustpauze van 2 uur maken we
wandeling door de botanische tuin achter onze
lodges onder leiding van onze gids die ons
heel veel vertelt van de bijzondere
plantengroei.
Len ziet een lange rij snijmieren lopen over het
pad die stukjes groen blad naar het nest
dragen. In het nest wordt het blad vermalen
zodat het na een tijd een schimmel ontstaat
die de snijmieren gebruiken als voedsel.
De excursie eindigt op het strand van de
Caribische zee waar we als mooi sluitstuk het
uitkomen van de schildpadeieren kunnen
meemaken. De jonge schildpadjes rennen
zodra ze uit het ei zijn gekropen in een rechte
lijn snel naar het water en verdwijnen in de
hoge golven.
Het was een prachtige dag.
Klaske Kubbe.
Maandag 17 december 2012.
Van Laguna Lodge (Tortuguero) naar
Guayabo Lodge (Turrialba)
Helaas, onze tijd in de Laguna Lodge zit er
weer op, we moeten deze menselijke oase in
het oerwoud weer verlaten. Om 8.50 uur
stappen we in de boot om terug te varen naar
La Pavona waar we ook varend vertrokken.
Het oorspronkelijke plan, varen naar Limon om
daar onze bus te treffen, is verlaten omdat
deze vaartocht bij nader inzien te lang zou
duren: we zouden pas in het duister arriveren.
Anders dan op de heenreis hebben we nu een
boot waarin ook onze bagage past. Met hoge
snelheid koersen we over het kanaal van
Tortuguero naar de monding van de rivier
waaraan La Pavona ligt. De tocht over de rivier
is weer fascinerend. Het Livingstone-gevoel
kwam weer over me. Muren van groen
schuiven voorbij. Die bestaan voor een groot
deel uit Raphia taedigera. Dat is een plant met
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korte stam waaruit geveerde bladeren groeien
die tot 15 m lang kunnen worden. Als
reusachtige baldakijnen buigen ze zich over
het water. De boot schiet, hevig overhellend,
door de talrijke bochten van de sterk
meanderende kreek. De schipper ziet kans om
de ongetwijfeld vele ondieptes, drijvende
stammen en stammetjes te ontwijken. Maar er
blijft tijd om af en toe te remmen om reigers of
krokodillen rustig te bekijken. Als de omgeving
wat geciviliseerder wordt verschijnen er koeien

op de oever, mét koereigers natuurlijk.
Afgezien van die reigers lijkt het sterk op een
Hollands tafereel dat door Willem Roelofs
geschilderd had kunnen worden. Wij maken
foto’s, uiteraard.
Daar verschijnt La Pavona. De boot wordt half
het land op geschoven en we kunnen onze
koffers aan land brengen, ploegend door de
modder. Onze trouwe Francisco staat ons al
op te wachten, met bus!

In onze vertrouwde bus rijden we nu door een
landschap dat sterk aan het
coulissenlandschap van de Achterhoek doet
denken. We stoppen om de vogelaars
gelegenheid te geven een Purperkoet op de
plaat te zetten.
We rijden door een gebied met zeer veel
bananenplantages. We gaan eens kijken.
Maguil vertelt, enthousiast en deskundig, zoals
we van hem gewend zijn, over de
bananenteelt, hoe het plukken in zijn werk
gaat, over de dramatische gevolgen van de
besproeiing met insecticiden (steriliteit bij de
arbeiders), wat de functie is van de blauwe
plastic zakken om de bananentrossen
(insecticiden op de plaats brengen/houden

waar ze gewenst zijn). Ondertussen leren we
ook weer wat bomen kennen, nou ja, kennen,
we horen een naam plus verhaal en proberen
iets te onthouden. Dat lukt maar zelden.
Lunch onderweg. Een warme lunch uiteraard,
met rijst, bonen, salade. Uitstekend, maar weer
veel meer dan voor instandhouding van het lijf
nodig is. Iemand ontdekt dat achter het
restaurant een vlindertuin is. Maar misschien
had Maguil de plek daarom wel gekozen. Dat
laten we ons niet ontgaan want tot dusverre
viel het aantal opvallende vlinders wat tegen
en ook lieten ze zich uiterst lastig fotograferen.
Dus nu dan maar in de vlindertuin. Dat is een
stuk makkelijker. We zijn enthousiast. Vele
schitterende soorten, Blauwe Morpho ‘s,
Malachiten enz. fladderen om ons heen, gaan
op onze armen zitten. Zo komen we toch nog
met indrukwekkende foto’s thuis.
Verder. We zien een bedrijf met de naam
Chiquita. Dus daar komen ze vandaan. Bij
Siquirres rechtsaf, richting Turrialba. We
passeren een bergrug. Maguil stelt voor een
leuk adres te bezoeken: Dona Rosa’s Place.
We zouden daar gaan lunchen maar hebben
dat niet gehaald. We gaan er nu een biertje of
zoiets halen. Even voordat we er zijn wordt Els
onwel. Ze kan nauwelijks meer lopen, is er
slecht aan toe. Grote schrik en grote tegenslag
voor Els. Na enige tijd kunnen we toch
doorrijden naar Dona Rosa. Het blijkt een
idyllisch oord. Het ligt aan een bloemrijk
boerenweggetje; de entree is eenvoudig, maar
achter de keuken blijkt een schitterend terras
met een wonderschoon uitzicht te liggen: een
meertje, bossen, bergen in een verwaasde
verte. Het mooiste zijn voor velen de kolibries.
Ze komen af op een container met suikerwater.
De fotografen zijn niet te houden: kolibries
formaatvullend op de plaat, daar kun je mee
thuiskomen. Ook blijken langs het bloemrijke
pad schitterende orchideeën te staan, de
namen ontbreken nog, de foto’s niet.
Verder. We passeren een kerkhof. De
bouwsels daarop zijn fraaier dan de
woonhuizen. Aan de laatste besteedt men
weinig aandacht: een golfplaten dak, een
veranda en daaromheen een degelijk hekwerk,
aan de bovenzijde netjes afgewerkt met
prikkeldraad. Ach, een huis gebruikt men hier
eigenlijk alleen om in te slapen zegt Maguil.
We komen door Turrialba. Dat lijkt een aardig
stadje. Zoals we al vaker zagen heerst er een
gezellige drukte, er zijn heel veel kleine
winkels die hun spullen graag uitstallen.
Chique winkels zijn er ook. Ze zijn vooral
tussen de andere verspreid.
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Om 17.10 arriveren we bij Guayabo Lodge.
Wederom is het een prachtige plek.
Schitterend uitzicht. De lounge/eetkamer en
bar zijn gezellig, de kamer is groot en fraai met
zicht op de vulkaan (voor sommigen).
Bovendien is er, zoals steeds, Wi-Fi
beschikbaar. Dus we kunnen informatie van
internet ophalen en mailen. Wat een
wonderbaarlijk gemak. We kunnen er niet
meer buiten. Heel gerieflijk is het ook dat de
kamers vlakbij de eetzaal etc. liggen. We
kunnen binnendoor, op onze sloffen heen en
weer. Niet 5 min. lopen zoals we hebben
meegemaakt. Heerlijk. En dan nemen we een
biertje (Imperial).
Ten slotte: Els is de volgende dag, na een
goede nachtrust weer aardig opgeknapt. Ze
neemt wel een dagje rust.
Henk Eggelte
Voor hen die wel eens Google Earth gebruiken
volgen hier enkele coördinaten:
La Pavona: N 9° 53,29’ - W 83° 37, 82’
Hoogte 930 m
Guyayabo Lodge: N 9° 57,77’ - W 83° 44, 25’
Hoogte 2460 m
Dinsdag 18 december 2012,
Bezoek Catie Botanical Garden
Toen we wakker werden in onze Guayabo
Lodge zagen we een staalblauwe hemel. Het
beloofde een prachtige dag te worden, een
prima dag voor de vroege ochtendexcursie die
om 6.30 uur gepland stond rondom de Lodge.
We konden de Torrialba-vulkaan (3328 m)
mooi fotograferen vanuit de goed onderhouden
tuin rondom de Lodge. Het gaf een aantal van
ons een 'berggevoel', het deed alpenachtig
aan en dat wekte bij Julius een romantische
stemming en de drang tot declameren op, hij
zag er een 'Goethebergland' in. We zagen
weer mooie vogels, waaronder de

Rufous-collared Sparrow, die volgens
Wikipedia bij ons Roodkraaggors heet. Het
bleef een hele toer om alles wat we zagen op
de foto te krijgen en op naam te brengen.

Maguil gaf zich niet zo snel gewonnen en bleef
goed op de details letten. Vaak brengt een
goede foto, waarop de details goed zijn te zien
uitkomst.
Maguil vertelde een aardig verhaal over de
zaden van bromelia's. De zaden zijn sterk
klevend en hechten zich zelfs aan
elektriciteitsdraden, waar ze zelfs in een flinke
regenbui niet afspoelen. Dat zagen we
dezelfde dag meteen bevestigd. Aan sommige
bomen zagen we prachtige hangende mossen,
die de boom geen enkele schade berokkenen.
Na het ontbijt gingen we naar Catie Botanical
Garden, een onderzoeks- en onderwijscentrum voor tropische landbouwkunde en
tropische fauna. Vooral door de politieke
stabiliteit en de klimatologische geschiktheid is
dit onderzoekscentrum bij Turrialba gevestigd.
Het streven is de tropische gewassen te
onderzoeken en te behouden. Amerika moest
niet afhankelijk zijn van instituten in andere
werelddelen, maar zelfvoorzienend zijn. Per
soort worden zoveel mogelijk variëteiten
vermeerderd en bewaard. Dat geldt voor
belangrijke voedselgewassen als cacao, koffie
en thee, bananen en kruiden, maar ook voor
andere planten. Het streven is een betere
toekomst voor de arme boerenbevolking.
Daarom wordt in Costa Rica alleen arabica
koffie verbouwd, omdat die soort de grootste
opbrengst geeft. Er ging een medewerker van
het instituut met ons mee als gids.
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Op een grote tafel lagen allerlei vruchten
uitgestald die ons lang niet allemaal bekend
voorkwamen. De gids vertelde er ons van alles
over. Hij wees ons op het belang van bepaalde
vruchten voor de lokale bevolking, zoals de
Pachira acuática, the provision tree, een boom
waarvan zowel de vruchten en bloemen als de
bladeren eetbaar zijn.
Verder kregen we veel te horen over cacao.
Het proces om van de bonen het eindproduct
cacao te maken is omslachtig en dus kostbaar.
Vroeger was het een 'koninklijke' drank en was
cacao zo kostbaar dat het als betaalmiddel kon
worden gebruikt.
In de grote tuin van het instituut groeiden naast
voedselgewassen veel heesters, bomen en
siergewassen uit de hele wereld.

Couroupita guianensis, de Cannon-ball tree
was een van de opvallende bomen, waarvan
de vruchten geen waarde hebben als voedsel.
Deze boom groeit in de tropische streken van
Zuid- en Midden-Amerika.
In de koninklijke tuinen in Phnom Pen zijn het
'koninklijke' bomen die hoog in aanzien staan.
We stonden ook stil bij een prachtige Golden
Orb-spider (Nephila spec) en de Lecythis spec,
de Monkeypot Tree, waar apen soms met hun
poot in de vrucht vastraken, omdat ze de volle
hand met noten niet door de opening van de
vrucht kunnen terugtrekken als ze er van eten.
Ze snappen blijkbaar niet dat ze de noten
moeten loslaten.
We namen afscheid van de Catie-gids en
gingen met de bus verder het park in om de
aanplant van koffie, cacao, kurkeiken,
oliepalmen en andere gewassen te bekijken.
Van elke soort stonden vele variëteiten
aangeplant, die we rustig konden bekijken toen
we wandelend verder liepen.
We verlieten de tuin om te gaan lunchen bij
Rosa waar we gisteren ook van het uitzicht
hebben genoten. Overal hingen zoetigheden
voor de vogels, die zich steeds vertoonden. Er
heerste een gezellige, ontspannen sfeer op het
overdekte terras, waar de tafel al voor ons was

gedekt. Er werd veel gefotografeerd, waarbij
de kolibries soms wel heel gewillig poseerden.

Er werden verschillende soorten
waargenomen. Ook de orchideeën kregen de
nodige aandacht van de fotografen. We kregen
een smakelijke maaltijd met veel versgeperst
fruit en met zelfbereide koekjes na.
Na het eten gingen we naar het nationale
monument Guayabo, waar we de voorhistorische opgraving van een Indianenvolk
bekeken.
Het moet een volk met een hoge beschaving
zijn geweest. Alleen sporen van waterwerken
voor irrigatie en watervoorziening en enige
bebouwing met een toegangsweg zijn
overgebleven. Doordat er in het warme klimaat
geen artefacten zijn achtergebleven blijft het
gissen welk volk het betrof. De bevolking van
de nederzetting moet zo'n 10.000 tot 15.000
mensen hebben bedragen en dat is veel voor
die tijd. Maguil had zich weer uitstekend op zijn
verhaal voorbereid en vertelde vol verve over
deze vroege beschaving.
Jannie de Weerd
Woensdag 19 december 2012.
Vulkaan Irazu en San Gerardo de Dota
Na het vroege ontbijt in de Guayabo Lodge
vertrekken we om 07.15 richting vulkaan Irazu,
met 3.430 meter de hoogste vulkaan van
Costa Rica. De iets lagere Turrialba-vulkaan
die sedert januari 2010 weer actief is
passerden we. Smoken deed deze vulkaan
weliswaar wel, maar overtuigend was het niet
op dit vroege uur. We hadden vandaag geluk;
geen wolken maar prachtig helder weer.
We reden door een totaal ander landschap dan
we de vorige dagen gewend waren. Hier
vruchtbare akkers tegen de berghellingen waar
onder andere aardappelen, wortelen, uien,
tomaten, verschillende soorten kolen en
chayote (een soort komkommer) worden
verbouwd.
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De bewerking gebeurd nogal primitief, met
schoffel, paard en eg. Er wordt rijkelijk met
bestrijdingsmiddelen gespoten.
De rit naar de top biedt mooie uitzichten over
de Orosivallei en de stad Cartago. Tijdens de
laatste uitbarsting van de Irazu in 1963 werd
het westelijke gedeelte van deze stad geheel
van de kaart geveegd door de via de rivieren
neerkomende modderstromen met rotsblokken
en as.
Bij de vulkaan is ruime parkeergelegenheid,
een mooi wandelpad naar de krater en een
koffietentje met souvenirs. Minder luxe is de
ijle lucht op deze hoogte zo’n 150 meter van
de top. Vanaf een platform kijk je in de één
kilometer brede krater met op 300 meter diepte
een grasgroen meer. Imposant!

Aan vogels is het hier rustig. De
vulkaankolibrie heeft over belangstelling dan
ook niet te klagen. De fotografen onder ons
zorgen zelfs voor een oploopje: vier
Nederlanders vragen “waar zijn jullie van?”. De
plantenwereld is zelfs op deze hoogte
weelderig met onder andere monochatum
vulcanicum en rode lampenpoetser.

Na een uurtje gaan we op weg naar Cartago.
Onderweg maken we nog een stop. Boven de
vulkaan Turrialba is namelijk een prachtige
kolom te zien van vulkaanwaterdamp. Na
korte tijd komen we voor de lunch aan in het
locale restaurant “Mi Tierra” aan de rand van
de stad. Je bent je er hier echt van bewust dat
je in Midden-Amerika verblijft. Het straatbeeld
is aardig chaotisch in onze ogen.
Na de lunch gaat het verder met bestemming
het Savegre Montain Hotel in het dorpje San

Gerardo de Dota in het zuidoosten. Het hotel
ontleent zijn naam aan de Rio Savegre die er
langs loopt en het ligt op 2.200 meter hoogte in
een eikenbos. Onderweg maken we nog een
stop bij het enige moerasgebied van Costa
Rica. We zien hier de ons bekende wolfsklauw
en spagnum. Opvallend zijn verder de
omvangrijke baardmossen. Een teken van
zuivere lucht ondanks de vele met brullende
motoren dicht achter ons voorbij denderende
vrachtwagens.
Drie kilometer voor het hotel verlaten we het
busje en wandelen verder door het zo
genoemde dal van de Quetzal. We komen ook

hier weer de vulkaankolibrie tegen. Geen
vulkaan te zien, maar de soort komt ook elders
voor vanaf een hoogte van 1.800 meter. Een
nieuwsgierig vrouwtje laat zich uitgebreid door
ons fotograferen. De kleur van de bloemen in
het dal is overwegend rood van een talrijk
voorkomende soort fuchsia. Zo halverwege de
wandeling begint het zachtjes te regenen. We
wandelen dan ook in een nevelwoud.

Het hotel bestaat uit een hoofdgebouw met
losse rijen appartementen verspreid over het
omvangrijke terrein. We moeten nog een
behoorlijk klimmetje maken om onze
appartementen, zo ongeveer achteraan op het
terrein, te bereiken. Onze koffers staan alweer
bij de appartementen.
Ellen en Tjalling van der Meer
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Donderdag 20 december, vrijdag 21
december en zaterdag 22 december.
Maguil had ons uitgenodigd vanaf 5:30 in de
morgen te komen vogelen in de tuin van het
hotel. Op die tijd was het nog halfdonker, maar
er kwamen KNNV-ers opdagen, en om 6 uur
waren we met 12 mensen. Het totaal aantal op
de reis waargenomen vogelsoorten groeide nu
met meer dan een tiental, tot boven de 200.
Maguil vertelde, dat we zeker het dubbele
hiervan zouden hebben bereikt als we een
groep van uitsluitend hard-core vogelaars
waren geweest...... Na het ontbijt vertrokken
we om 7:00 uur met de bus naar een plek
enkele kilometers terug op de route. Daar zou
kans bestaan, Midden-Amerika's meest
vermaarde vogel te zien, de Quetzal. Spoedig
stond er een 40-tal mensen met kijkers en
telescopen te turen in de wilde avocadobomen die er op de helling groeiden. Dat is de
boomsoort waarin de Quetzal zich graag
ophoudt. En inderdaad, spoedig zagen we
zowel een mannetje - gekenmerkt door zijn
twee lange staartpunten - als een vrouwtje.

Green Violet-ear
Vlinders waren helaas in veel kleiner aantal
aanwezig. Na de lunch maakten sommigen
van ons een wandeling onder leiding van
Maguil. We zagen verschillende "nieuwe"
vogels waaronder de Amerikaanse
waterspreeuw (Dipper), en de Black cap
flycatcher. Ook stond er een gedenkplaat
waarop de nazaten van de pioniers die de
nederzetting San Gerardo in 1954 hadden
gesticht hun dank daarvoor uitspraken. De
wandeling eindigde met krachtige regen. Toen
die voorbij was zagen we hoe Zwarte gieren in
een boomtop hun gespreide vleugels lieten
drogen in de zon, zoals ook aalscholvers dat
doen. Opnieuw konden velen van ons er niet
genoeg van krijgen, de kolibries te bekijken.

Quetzal "
Wel was de afstand nogal groot, ongeveer
50m. Iets verderop langs de weg was een
toegang naar een pad omhoog, in de richting
van de avocadobomen. Het was gemarkeerd
met "Mirador de Quetzales", en enkelen van
ons waagden zich dat pad op. Van daaraf
gezien zaten de Quetzals echter nogal
verscholen tussen het blad, en het zonlicht
kwam ook niet uit een gunstige richting. Maar
iedereen had hem gezien en gefotografeerd,
deze belangrijkste trofee uit de natuur van
Costa Rica!
We gingen terug naar ons Savegre Mountain
Hotel, waar we tot de lunch vrije tijd hadden
om de tuin met zijn prachtige planten waaronder Fuchsia's - en vogels te
bewonderen. Er waren hier Kolibries van
diverse soorten. Behalve aan de bloemen
deden ze zich tegoed aan feeders, gevuld met
suikerwater. Voor de fotografen was het een
uitdaging, de beestjes te fotograferen terwijl ze
even stil hingen in de lucht.

's Avonds na het diner zaten we met zijn allen
gezellig bijeen. Dit was het moment om dank
te betuigen aan degenen die de reis hadden
verzorgd. Betty sprak chauffeur Francisco toe,
die ons zo veilig had vervoerd, en gids Maguil,
wiens energie, behulpzaamheid en
natuurkennis geweldig aan de reis hadden
bijgedragen. Beiden ontvingen een geldelijk
blijk van waardering. Betty, op haar beurt,
kreeg voor haar leiding van Tjalling een
dankwoord, vergezeld van een fotoboek over
Costa Rica.

!!"
blauw, purper, en groen verenkleed.
Bij de eerste vogelstop langs de kust was het
even acclimaticeren. De warmte sloeg op me,
dat was de aanleiding om wat spullen in de
rugzak te doen. Even neergezet, één keer
omgedraaid en de rugzak met inhoud
was verdwenen. Dan zakt je de grond even
weg onder de voeten. Het enige wat ik nog om
had was de camara met telelens.

Op 21 december vertrekken we om 8:15 uur
met bestemming vliegveld. Op de plaats waar
we daags tevoren de Quetzals zagen stonden
weer enkele mensen op de uitkijk. Verderop in
de bergen was het nevelig en regenachtig.
Twee dage eerder hadden we hier dus geluk
gehad, toen we de krater van de vulkaan Irazu
bij helder weer zo mooi konden bekijken. Voor
de vierde keer passeerden we de continental
divide, de waterscheiding van de Stille en de
Atlantische oceaan. De beschikbare tijd voor
deze rit naar het vliegveld had overdreven
royaal geleken, maar bleek wel degelijk nodig
omdat het verkeer in de steden Cartago en
San Jose maar langzaam opschoot. De lunch
gebruikten we in een restaurant nabij het
vliegveld. Ook hier konden we nog "wildlife"
zien en fotograferen, vooral watervogels. De
vliegreis via Madrid naar Amsterdam verliep
volgens schema. We waren zaterdag 22
december 2012 om 18.30u plaatselijke tijd
weer op Schiphol.
Trudy en Gerard Vos

Terugdenkend aan Costa Rica
was voor mij een groen parkachtig
heuvellandschap, met hellingen bedekt
met dichte nevelwouden. Een tropisch paradijs
met exotische dieren, de kleurrijke toekan met
zijn gele snavel, de felblauwe vlinders als
schotels zo groot, de quetzal met zijn
zinderende groene kleur. De bomen en
struiken behangen met varens, korstmossen,
bromelia's en orchideeën. En vogels, vogels
en nog eens vogels, zoals de kolibries met

Dan met de gids naar een politiepost in
Casado om de gestolen inhoud aan te geven
in een proces verbaal.
Op 12 december hiervoor terug naar San Jose
met Betty naar de ambassade, zodat we in
ieder geval met een noodpaspoort terug
kunnen. In de namiddag was het toen weer
heerlijk om met de groep in de
warmwaterbronnen te zwemmen.
Met ondersteuning van de KNNV groep zoals
het lenen van verrekijker, vogelgids en
fotokaart is de reis naar Costa Rica voor mij
toch onvergetelijk geworden. Ik had het niet
willen missen.
Costa Rica is een kleurrijke bloementuin, met
regenwouden, meren, bronnen, kraters, en
vulkanen. De prachtige zonsondergangen, de
vaarexcursies langs de mangroves. De
mistflarden boven de bergwouden.
De mooie locaties waren voor mij de Ensada
Lodge, met mooi uitzicht op de Golf van
Nicoya, de Arenal Observatory Lodge met
prachtig uitzicht op de vulkaan de Arenal, en
het Savegre Mountain Hotel met de
nevelwoudhellingen. Ontbijt, lunch en diner,
vaak met vruchtenbuffet waren voortreffelijk.
Ondanks alles heb ik toch een 2400 foto's
gemaakt als dierbare herinnering aan Costa
Rica met de grootste verscheidenheid in flora
en fauna. Met zoveel nationale parken, was
voor mij een kleurrijk tropisch paradijs op
aarde.
Leen Bakker.
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Vlinders
(verslag van Niek Lelieveld en Gerard Vos)
zie ook de site voor meer foto’s:
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Costa Rica is rijk gezegend met soorten en dat
geldt zeker voor de vlinders. Vergeleken met
tropische gebieden zoals Maleisië en Liberia is
het aantal soorten anderhalf tot twee keer zo
hoog. In totaal komen er ongeveer 1250
verschillende dagvlinders voor en het aantal
nachtvlinders bedraagt om en nabij de 8000.
Gezien het grote aantal soorten zou je
verwachten overal veel vlinders te zien. Echter
gedurende onze reis bleek dit niet altijd het
geval te zijn. Wij bezochten Costa Rica in de
"droge" periode waarbij er vooral aan de
Pacific kant in het Guanacaste bos veel minder
soorten zijn dan in de natte periode. Een
andere verklaring is het voorkomen van de
meeste vlinders in de bovenste boomlaag (
Canopy ). Daar is veel voedsel te vinden in de
vorm van nectar en rottend fruit.

Malachite
Op diverse plaatsen van de door ons bezochte
lodges waren ook voorzieningen om
nachtvlinders te lokken zoals opgehangen
rottend fruit of een lichtval. Een van de
interessante nachtvlinders die we aantroffen
was de Black Witch Moth. In een groot aantal
landen bestaan er rondom deze nachtvlinder
legendes. Vaak is de strekking dat het
binnenvliegen van de vlinder in je huis een
slecht voorteken is voor degene die er woont.
Het determineren van vlinders in CostaRica is
niet eenvoudig omdat er geen complete
veldgids bestaat. Ik heb me daarom ook
beperkt tot de vlinders die voorkomen in de
gids The Butterflies of Costa Rica van Philip J.
de Vries deel 1 en een zakgidsje Costa Rica
Butterflies & Moths.
De eerst genoemde gids behandelt ongeveer
550 soorten en wel de Papilionidae/Pages,
Pieridae/Witjes en Nymphalidae/Aurelia's.

Common Morpho
De rijkste vlindergebieden zijn onder andere
Monteverde en het gebied van La Selva waar
we ook zijn geweest.
Een van de meest aansprekende soorten in
Costa Rica is de Morpho, een grote blauw
iriserende vlinder die we ook een aantal keren
hebben gezien. Ook de Malachite een mooie
groene vlinder liet zich zien.

Nymphalidae
Morpho peleides limpida
Siproeta stelenes biplagiata
Anartia jatrophae
Anartia fatima
Dryas iulia

Gulf Fritillary

Common Morpho
Malachite
White Peacock
Banded Peacock
Julia
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Dione juno
Danaus plexippus
Agraulis vanillae
Catonephele numilia
( VT )
Heliconius charitonius
Heliconius hecale
Heliconius erato
Heliconus sara (VT)
Heliconius cydno galanthus ( VT )
Eueides isabella
Adelpha fessonia
Myscelia cyaniris cyaniris ( VT )
Euptoieta hegisia hoffmanni
Greta oto
Colobura dirce ( VT )
Hypna clytemnestra ( VT )
Anthanassa drusilla
Junonia evarete
Catoblepia orgetorix championi
Pareuptychia ocirrhoe
Euptichinia cf. Mollina
Papilionidae
Papilio thoa nealces
Papilio cresphontes
Parides iphidamas
Riodininae
Calephelis virginiensis
Nymphidium ascolia ascolia
Pierichae
Anteos clorinde
Phoebis philea
Appias drusilla
Hesperiidae
Pyrgus oileus
Urbanus proteus
Urbanus dorantes
Lyccaenidae
Everes comyntas
Geometridae
Synchlora ephipiaria
Noctuidae
Lichnoptera illudens
Ascalapha odorata

Scarce silver-spotted Flambeau
Monarch
Gulf Fritillary
Grecian Shoemaker
Zebra Longwing
Passionflower Butterfly
Crimson-patched Longwing
Sara Longwing
Large Tiger
Isabella
Band celled Sister
Blue Wave
Mexican Fritillary
Glasswing Butterfly
Zebra Mosaic
Silver-studded Leafwing
Orange-patched Cresent
Mangrove Buckeye
Orange-rimmid Owl-Butterfly
Two banded Satyr
Mollina Satyr
Thoas Swallowtail
Giant Swallowtail
Cattlehearth Butterfly
Little Metalmark
Creamy Metalmark.
Clorinde
Orange-barred Sulphur
Tropical White
Tropical checkered Skipper
Longtailed Skipper
Dorantes Longtail
Eastern Tailed Blue
Saddled Emerald
Black and White Moth
Black Witch Moth

VT = Vlindertuin

Sara Longwing

Crimson-patched Longwing
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Overige soorten
Amfibieeën

Kikkers

Agalychnis callidryas
Duelmanohyla urunachroa
Phrynohylas venulosa
Smilisca puma
Dendrobates auratus
Oophaga pumilio
Hyla pseudopuma
Reptielen

Red-Eyed Tree frog
Red-eyed Stream frog
Milk frog
Puma smilisca
Black and green dart frog
Strawberry poison dart frog
Meadow tree frog

Hagedisachtigen

Anolis humilis
Anolis lemifrons
Basilicus plumifrons
Hemidactylus frenatus
Sceloporus asper
Mesaspis monticola
Crocodylus acutes
Iguana iguana

Ground anole
Slender anole
Emerald basilisk
House gecko
Spiny lizard
Highland alligator lizard
American crocodile
Green iguaan

Schildpadden
Rhinoclemmys funerea
Dermochelys coricaea
Kinosternon leucostomum
Chrysemys ornata

Black river turtle
Leatherback turtle (the young ones)
White lipped mud frog
Tropical slider

Slangen
Spilotes pullatus
Boaconstrictor
Oxybelis aeneus
Erythrolamprus mimus

Tiger rat snake
Boa constrictor
Brown vine snake
Coral snake

Insecten
Blaberus giganteus
Corydalus sp.
Nasutitermes Walkeri
Genus Nehpila
Eciton burchellii
Acromyrmex atta
Choerodois rhombifolia
Zoogdieren
Tweetenige luiaard
Spider monkey
Brulaap
White face monkey
Wilde boszwijntjes
Wit neus wasbeer
Roodstaart eekhoorn

Giant cockroach
Dopsonfly
Arboreal termite
Golden orb weaver (spin)
Army ant
Leafcutter ants
Green leaf mantis
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Algemeen
Dat de Tropen rijker zijn aan plantensoorten dan
andere breedten op aarde is algemeen bekend.
In Costa Rica, een land slechts 20%
groter dan Nederland, is het aantal inheemse
soorten groter dan 9000 en daar komen dan nog
uitheemse soorten, dus uit andere tropische regio’s
zoals Afrika, ZO-Azië, Australië, bij. Dat moeten we
vergelijken met ruim 1200 inheemse soorten in
Nederland. Bovendien is de variatie aan vormen
ongelooflijk groot. Dus, een luilekkerland voor
botanici. Als KNNV-er hebben wij het probleem dat
we meer willen dan een mooie indruk en een mooie
foto. Wij willen ten minste soorten kunnen
benoemen maar eigenlijk ook de familie en andere
bijzonderheden kennen. In Costa Rica biedt kennis
van tuin- en kamerplanten enige steun, maar die is
niet toereikend. Onze belangrijkste steun (ref. 1)
behandelt 430 planten en daarmee komen mensen
die álles willen weten natuurlijk niet uit. Onze
derde bron van informatie was onze locale gids
Miguel Cespedes. Zijn plantenkennis was

indrukwekkend, en, was die niet voldoende dan
vond hij de naam meestal wel via een ingang op
internet. Met zijn hulp kwamen we dus vaak tot een
conclusie. Vooral zijn beschikbaarheid heeft een
grens gesteld aan de lengte van onze plantenlijst
want ook de vogelaars hadden zijn diensten
dringend nodig.
De planten die we op naam hebben gekregen zijn
hieronder vermeld. Behalve de wetenschappelijke
naam hebben we meestal de Engelse naam vermeld.
Dat is de naam volgens ref. 1 en zo niet
beschikbaar is dat een naam uit andere bron. Een
enkele maal was een Nederlandse naam te vinden.
Verder zijn de familienaam, de levensvorm en soms
een interessant weetje vermeld. Voor het gebruik
van de tabel leek het ons nuttig de planten in
groepen te rangschikken. We volgen daarin de
pragmatische indeling van ref. 1 omdat omdat die
ons bij gebruik beviel. Deels komt dat overeen met
de verschillende biotopen die we hebben bezocht.

1 Caraïbisch gebied
Costa Rica ten Oosten van de centrale bergketen is
natter dan het gebied ten Westen daarvan. Er valt
4-8 m regen per jaar. De hoofdoorzaak is dat de
passaatwinden uit het Noord-Oosten komen en
tegen de bergen uitregenen. De meest typische
Bromelia spp.
Calathea lutea

Bijagua

Cyperus odoratus
Cyperus papyrus
Dieffenbachia sp.

Papyrus
Dieffenbachia

Dipteryx panamensis
Eichhornia crassipes
Heliconia chartacea

Tonka bean
Water hyacinth
Sexy pink

Heliconia latispatha
Heliconia psittacorum
Heliconia vellerigera
Hippobroma longiflora
Justicia aurea
Lecythis ampla
Maxillaria biolleyi
Monstera deliciosa
Pachira aquatica
Pentaclethra macroloba
Philodendron radiatum

Little milk-star
Yellow jacobinia
Monkey-pot tree
Swiss cheese plant
Provision tree
Pentaclethra
Philodendron

regenwouden vinden we dus daar. We bezochten
Tortuguera (Laguna Lodge) en Sarapiqui (Selva
Verde Lodge). De planten in onderstaand lijstje
horen daar thuis.

Meestal epifyt
Kruidachtig met korte stam.
Zilverkleurige bladonderzijde.
Kruid. Vochtig milieu
Kruid. Tortuguera
Kruidachtig. Vochtige
standplaatsen.
Boom.
Waterplant. Algemeen
Kruidachtig, >1 m. Verspreid,
o.a. langs rivieren.
Kruidachtig, >1 m.Regenwoud
langs rivieren.
Kruidachtig, >1 m.
Kruidachtig, >1 m.
Kruid. Vochtige standplaatsen.
Boom.
Klimplant.
Boom. Opvallende bloei langs
rivieroevers.
Boom. La Selva.
Klimplant. La Selva;

Bromeliaceae
Marantaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Araceae
Fabaceae
Pontederiaceae
Heliconiaceae
Heliconiaceae
Heliconiaceae
Heliconiaceae
Campanulaceae
Acanthaceae
Lecythidaceae
Orchidaceae
Araceae
Bombacaceae
Fabaceae
Araceae
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Piper auritum

Root beer plant

Piper umbellatum
Psychotria elata
Selaginella pallescens
Spathiphyllum
friedrichsthalii
Stenocereus aragonii

Cow-foot leaf
Hot lips plant
Moss fern
Peace lily

Tortuguera.
Boom. Algemeen op vochtige
plaatsen.
Kruid.
Kruid.
Talrijk in regenwoud.
Kruid. Ook sierplant.

Candelabro

Cactus. Epifyt. Endeem.

Piperaceae
Piperaceae
Rubiaceae
Selaginellaceae
Araceae
Cactaceae

2 Pacifisch gebied
Het gebied tussen de Grote oceaan en het centrale
gebergte is droger dan dat ten Oosten ervan. Er
valt 1-2 m regen per jaar. Vele bomen zijn er
bladverliezend en bloeien vooral in het droge
Acacia cornigera/collinsii
Adiantum concinnum
Ageratum sp.
Albizia saman
Aphelandra scabra
Bursera simaruba

Bull horn acacia
Brittle maidenhair
fern (Venushaar)
Rain tree.
Aphelandra
Gumbo limbo

Calycophyllum
candidissimum
Cochlospermum vitifolium

Lancewood

Couroupita guianensis
Enterolobium cyclocarpum

Cannonball tree
Guanacaste

Inga vera
Miconia argentea
Pachira quinata
Tabebuia ochracea

Inga
Maria
Pochote
Tabebuia

Buttercup tree

seizoen dat globaal van November tot Mei duurt.
We bezochten het Noorden (Hacienda Guachipelin)
en de kust aan de golf van Nicoya (La Ensanada
Lodge).
Leeft in symbiose met mieren.
Kruid. La Ensanada

Fabaceae
Pteridaceae

Kruid. La Ensanada
Boom
Ook sierplant.
Boom. Droge bossen in Westen
en als terreinafzetting
(bronskleurige schors).
Boom.

Asteraceae
Fabaceae
Acanthaceae
Burseraceae

Boom. Gele bloemen op het
naakte hout.
Boom.
Boom. Scherpe wratten op de
bast.
Boom.
Boom.
Boom.
Boom.

Cochlospermaceae

Rubiaceae

Lecythidaceae
Fabaceae
Fabaceae
Melastomataceae
Bombacaceae
Bignoniaceae

3 Centraal gebergte met nevelwouden
De bossen hoog in het gebergte zijn vaak in wolken
gehuld. Het is er dus uiterst vochtig. Het verschil
met het regenwoud is vooral dat de temperaturen er
gemiddeld aanzienlijk lager zijn. Dit nog afgezien
van de, ongetwijfeld aanwezige verschillen in
bodemgesteldheid. We zien hier veel epiphyten.
Anthurium obtusilobum
Anthurium salvinii
Begonia involucrata
Bidens pilosa

Anthurium
Bird's nest anthurium
Angel-wing begonia
"Behaard tandzaad"

Blechnum spp.
Bocconia frutescens

Soort Dubbelloof
Tree celandine

Ook valt op dat er meer lage kruiden zijn dan in de
andere bezochte milieus. Wie zien zelfs enkele
bekenden zoals IJzerhard, Melkdistel, Hanepoot.
We verbleven hier nabij de Arenalvulkaan (Arenal
Observatory Lodge) en San Gerardo de Dota
(Savegre Hotel)
Kruid, vaak epifyt. Algemeen.
Epifyt.
Kruid.
Kruid. Gezien in bermen.Witte
bloemen.
Kruid.
Boom.

Araceae
Araceae
Begoniaceae
Asteraceae
Blechnaceae
Papaveraceae
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Bomarea hirsuta

Bomarea

Buddleja davidii
Calceolaria mexicana
Canna x generalis

Buddleja
Geel pantoffelplantje
Canna lily

Cavendishia bracteata

Colmillos

Chusquea patens
Cirsium subcoriaceum
Clivia sp.
Clusia spp.

Canuela
Plume thistle
Clivia

Cojoba costaricensis
Columnea lepidocaulis
Conostegia xalapensis
Epidendrum ciliare
Escallonia myrtilloides

Angels´s hair
Goldfish plant
Lengua de gato
Plumilla
Escallonia

Fuchsia boliviana
Fuchsia paniculata
Geophila repens
Gunnera insignis
Lycopodium clavatum
Maianthemum gigas
Monochaetum vulcanicum

Bolivian fuchsia
Fuchsia

Myrica cerifera
Nasturtium officinale
Nertera granadensis
Nidema boothii
Ocotea tonduzii
Pernettya prostrata
Persicaria capitata
Prunella vulgaris
Psittacanthus schiedeanus
Puya dasylirioides

Poor man's umbrella
Grote wolfsklauw
Melastoma of the
volcanoes
Wax myrtle
Witte waterkers
Koraalplantje
Avocado
Pernettya
Kogelduizendknoop
Brunel
Mistletoe
Puya

Schefflera rodriguesiana

Schefflera

Senecio oerstedianus
Theobroma mammosum
Thunbergia alata

... kruiskruid.

Verbena officinalis

Susanna-met-demooie-ogen
IJzerhard

Boom. Nabij vulkaankrater,
3400 m
Struik. Nabij kraterrand.
Kruid.
Kruid. Arenal en San Gerardo.
Wegbermen, ook sierplant.
Struik of liaan.
Hangbrugwandeling.
Inheemse bamboe.
Grote plant.
Kruid.
Hemi-epifyt. Zendt wortels
naar de bodem.
Boom. Dubbelgeveerd blad.
Epifyt. Endeem.
Boom.
Kruid. Ook sierplant.
Boom. Pagode-achtig. Bij
krater Irazu.
Struik.
Struik.
Kruid, liggend. Sarapiqui.
Kruid. Kraterrand Irazu.
Liggend kruid.
Kruid. Kraterrand Irazu.
Struik. Endeem. > 1800 m,
nabij vulkanen.
Boom. Arenal.
Kruid.
Laag kruid.
Epifyt.
Boom. Voedselplant Quetzal.
Struik.Bij vulkaan Irazu..
Kruid. Vooral in bermen.
Kruid. Ruderaal.
Kruid. Epifyt.
Op de grond groeiende
Bromelia. Endeem.
Hemi-epifyt/Boom.
Samengesteld blad.
Kruid. Aan rand vulkaan Irazu.
Hangbrugwandeling.
Klimplant. Sierplant.

Alstroemeriaceae

Kruid. Wegbermen.

Verbenaceae

Buddlejaceae
Scrophulariaceae
Cannaceae
Ericaceae
Poaceae
Asteraceae
Amaryllidaceae
Clusiaceae
Fabaceae
Gesneriaceae
Melastomataceae
Orchidaceae
Grossulariaceae
Onagraceae
Onagraceae
Rubiaceae
Gunneraceae
Lycopodiaceae
Liliaceae
Melastomataceae
Myricaceae
Brassicaceae
Rubiaceae
Orchidaceae
Lauraceae
Ericaceae
Polygonaceae
Lamiaceae
Loranthaceae
Bromeliaceae
Araliaceae
Asteraceae
Sterculiaceae
Acanthaceae

4 Kust
In deze lijst staan planten van zowel de Pacifische
als Caraïbische kust. Vele, maar niet alle, zijn aan
beide kusten te vinden. Tevens zijn er de planten
van de vloedlijn en het strand zoals de Cocospalm
en de Coccoloba uvifera. Vooral aan de Pacifische

kant zagen we markante mangrovebossen die echter
ook aan de andere kust voorkomen. In Tortuguera
(Laguna Lodge) en aan de golf van Nicoya (La
Ensanada Lodge) hebben we onderstaande soorten
leren kennen.
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Avicennia germinans

Black mangrove

Boom. Mangrove, beide kusten. Acanthaceae

Canavalia rosea

Beach bean

Kruid. Kustplant.

Fabaceae

Coccoloba uvifera

Sea grape

Polygonaceae

Costus woodsonii

Dwarf French kiss

Hura crepitans

Sandbox tree

Boom. Langs vloedlijn, vooral
Caraïbisch.
Kruidachtig; > 1m.Rode
bloeiwijze in kegelvorm.
Mangrove.
Boom. Mangrove; Strand.

Ipomoea pes-caprae

Morning glory

Kruid met liggende stengels;
boven de vloedlijn. Rose.

Convolvulaceae

Costaceae
Euphorbiaceae

5 Wegbermen, Gestoorde milieus etc.
Een groot aantal planten kunnen niet in een van de
andere categorieën worden ingedeeld. Er zijn
ruderale soorten bij en soorten die zijn verwilderd.
Calathea crotalifera

Rattlesnake plant

Cecropia spp.
Ceiba pentandra
Ficus goldmannii
Ficus spp.
Heliconia longa
Heliconia pogonantha
Heliconia wagneriana
Hyparrhenia rufa
Ipomoea indica
Ipomoea trifida
Kohleria spicata
Mimosa pudica
Monnina xalapensis
Ochroma pyramidale

Kapok tree
Ficus
Fig tree; Strangler

Thatch grass
Morning glory
Morning glory
Kohleria
Kruidje-roer-me-niet
Balsa tree

Pennisetum purpureum
Rubus sp.
Russelia sarmentosa
Sticherus bifidus

Olifantsgras
Braamachtigen.
Wilf firecracker
Fan fern.

Tithonia rotundifolia

Mexican sunflower

Ook kunnen het soorten zijn met een brede
amplitude.
Kruid; > 1m. Bij aanraking
schieten meeldraden naar
buiten.
Algemene bomen. 5 soorten.
Zeer herkenbaar aan de
bladeren.
Boom. Algemeen.
Boom. La Ensanada
Epifyt/Boom.
Kruidachtig; > 1m.
Kruidachtig; > 1m. La Selva
o.a.
Kruidachtig; > 1m.
Kruid. Wegbermen etc.
Klimplant.Felpaars.
Klimplant. Rose.
Kruid. Algemeen.
Kruid.
Kruid.
Boom. Levert het lichte
balsahout.
Kruid.
Struik.
Struik.
Kruid. Vertakte bldrn. Gezien
bij hangbruggen.
Struikachtig kruid.

Marantaceae
Cecropiaceae
Bombacaceae
Moraceae
Moraceae
Heliconiaceae
Heliconiaceae
Heliconiaceae
Poaceae
Convolvulaceae
Convolvulaceae
Gesneriaceae
Fabaceae
Polygalaceae
Bombacaceae
Poaceae
Rosacea
Scrophulariaceae
Gleicheniaceae
Asteraceae

6 Cultuurplanten
Onder cultuurplanten verstaan we hier planten met
een gebruikswaarde. Dat zijn bijv. gewassen als
Suikerriet, bomen met heerlijke vruchten als
Mango, bomen die als terreinafzetting (living
fence) worden gebruikt.
We hebben op deze reis veel over cultuurplanten
gehoord en vooral gezien. De oorzaak was o.a. dat
dit een terrein was waarop onze Miguel zeer veel

kennis bezit en verder hebben we een prachtig
bezoek gebracht aan het agrarisch instituut van
Costa Rica: CATIE genaamd. Daar doet men o.a.
research om Bixa orellana te ontwikkelen als
cultuurgewas.Lang niet alles wat we hebben
gehoord heeft zijn weerslag gekregen in deze lijst,
maar het geeft een indruk. Een aantal planten die
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we als onkruid bij de gewassen zagen hebben we
Acnistus arborescens
Alibertia patinoi
Alnus acuminata
Ananas comosus
Annona muricata
Artocarpus altilis
Averrhoa carambola
Bambusa tuldoides
Bixa orellana
Carapa nicaraguensis
Carica papaya
Citrus spp.
Coffea arabica
Echinochloa crus-galli
Elletaria cardamomum
Erythrina berteroana
Erythrina lanceolata
Eucalyptus deglupta
Eugenia stipitata
Gmelina arborea
Hypochaeris radicata
Impatiens walleriana
Mangifera indica
Maranta arundinacea
Musa acuminata
Musa velutina
Persea american
Piper nigrum
Pouteria sapota
Saccharum officinarum
Sechium edule
Sonchus oleraceus
Spondias purpurea
Synsepalum dulcificum
Tectona grandis
Theobroma cacao
Trifolium dubium
Trifolium repens

Wild tree tobacco

ook in deze lijst opgenomen.

Boom. In weiden en als
terreinafzetting.
Borojo
Boom. Gezien op terrein
CATIE
Alder/Els
Boom."Levende"
terreinafzetting.
Ananas
Kruidachtig. Veel plantages.
Soursop; Zuurzak
Boom. Vruchten en Gewassen;
Heerlijk in drankjes , ijs etc
Breadfruit
Boom.
Star fruit.
Boom.
Bamboe
Gezien op terrein CATIE.
Annatto
Struik. (verfplant)
Carapa
Boom. Ook in moerasbossen
Papaya
Boom.
Bomen.
Koffie
Struik.
Hanepoot
Kruid. Cultuurvolger.
Kardamom
Gezien op terrein CATIE.
Coral bean
"Levende" terreinafzetting.
Coral tree
Boom. "Levende"
terreinafzetting.
Rainbow bark
Boom. Ook sierplant.
Araza
Boom. Gezien op terrein
CATIE
English beechwood
Boom. Verwant aan Teak.
Houtproductie.
Gewoon biggekruid
Cultuurvolger.
Vlijtig liesje
Kruid. Wegbermen, Sierplant.
Algemeen
Mango
Boom.
Pijlwortel; Arrowroot Struik.
Banaan
"Stam" van in elkaar gevouwen
bladeren.
Baby pink banana
Sierbanaan."Stam"van in elkaar
gevouwen bladeren.
Avocado
Boom.
Zwarte peper
Klimplant.
Sapote
Boom.
Suikerriet
Vegetable
Klimplant. Maguil liet ons
pear/Chayote
proeven.
Gewone melkdistel
Cultuurvolger.
Red mombin; Jocote Boom. Pacifische zone.
"Levende" terreinafzetting.
Mirakelbes
Gezien op terrein CATIE
Teak
Boom."Levende"
terreinafzetting.
Cacao
Boom.
Kleine klaver
Cultuurvolger.
Witte klaver
Cultuurvolger.

Solanaceae
Rubiaceae
Betulaceae
Bromeliaceae
Annonaceae
Moraceae
Oxalidaceae
Poaceae
Bixaceae
Meliaceae
Caricaceae
Rutaceae
Rubiaceae
Poaceae
Zingiberaceae
Fabaceae
Fabaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Verbenaceae
Asteraceae
Balsaminaceae
Anacardiaceae
Marantaceae
Musaceae
Musaceae
Lauraceae
Piperaceae
Sapotaceae
Poaceae
Cucurbitaceae
Asteraceae
Anacardiaceae
Sapotaceae
Verbenaceae
Sterculiaceae
Fabaceae
Fabaceae
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7 Sierplanten
We zagen meer soorten bloeiende planten in de
tuinen rond de lodges waar we verbleven, bij de
restaurants waar we wat aten, bij woonhuizen enz
dan in de pure natuur. Veel van deze sierplanten
komen ook in de natuur van Costa Rica voor, met
Allamanda cathartica
Alpinia purpurata
Araucaria heterophylla
Arundina graminifolia
Bougainvillea spp.
Brassia gereoudiana
Brugmansia suaveolens
Brugmansia versicolor
Brunfelsia grandiflora
Caesalpina pulcherrima
Callistemon viminalis
Carludovica rotundifolia
Cleome sp.
Codiaeum variegatum
Commelina sp.
Cordyline fruticosa
Delonix regia
Dracontium pittieri
Etlingera elatior
Euphorbia pulcherrima
Hibiscus rosa-sinensis
Hibiscus schizopetalus
Hymenocallis littoralis
Ixora coccinia
Lantana camara
Megaskepasma erythrochlamys
Oncidium stenotis
Pachystachys lutea
Passiflora vitifolia
Phaius tankervilleae
Plumeria rubra
Senna reticulata
Spathodea campanulata
Stachytarpheta frantzii
Tecoma stans

Golden trumpet
Red ginger (gember)

name geldt dat voor Orchideeën- en Heliconiasoorten. We hebben daarom de soorten die ons in
tuinen troffen in de lijst opgenomen. We volgen
daarin ons richtsnoer: Plants of Costa Rica, ref. 1.

Struik/Liaan. Ook verwilderd.
"Stam"van in elkaar gevouwen
bladeren. Ook verwilderd.
Norfolk Island Pine
Boom.
Bamboo orchid
Kruid
Bougainvillea
Ook verwilderd.
Spider orchid
Epifyt.
Brugmansia
Kleine boom. Ook verwilderd.
Brugmansia
Kleine boom. Ook verwilderd.
Yesterday, to-day and Struikachtig kruid. Ook
to-morrow
verwilderd.
Dwarf poinciana
Struik.
Lampenpoetser
Boom.
Panama hat palm
Kruidachtig, > 1m. Korte stam.
Kattesnor
Kruid.
Croton
Ook verwilderd.
Dayflower
Kruid.
Red dracaena
Struik/Kleine boom.
Flamboyant
Boom.
Kruidachtig, > 1m. Gezien op
terrein CATIE.
Torch ginger
Kruid.
Poinsettia/Kerstster
Kruid/Kleine boom.
Hibiscus
Struik.
Hibiscus
Struik. Sterk ingesneden
kroonbldrn.
Ismene; Beach spider Kruid.
lily
Flame of the woods
Struik.
Lantana
Struik. Ook verwilderd.
Brazilian red cloak
Kruid. Struikachtig.
Dancing ladies
Epifyt.
Golden shrimp plant
Struik.
Passiebloem
Klimplant.
Nun's orchid
Op de bodem groeiende
orchidee.
Frangipani
Boom.
Saragundi
Boom.
African tulip tree
Boom.
Porterweed
Struik. Ook verwilderd.
Yellow elder
Boom. Geel, rijk bloeiend.

Apocynaceae
Zingiberaceae
Araucariaceae
Orchidaceae
Nyctaginaceae
Orchidaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Fabaceae
Myrtaceae
Cyclanthaceae
Cleomaceae
Euphorbiaceae
Commelinaceae
Asteliaceae
Fabaceae
Araceae
Zingiberaceae
Euphorbiaceae
Malvaceae
Malvaceae
Amaryllidaceae
Rubiaceae
Verbenaceae
Acanthaceae
Orchidaceae
Acanthaceae
Passifloraceae
Orchidaceae
Apocynaceae
Fabaceae
Bignoniaceae
Verbenaceae
Bignoniaceae

##"
Terminalia catappa

Tropical almond

Thunbergia sp.
Tradescantia sp.
Zantedeschia aethiopica

Sky vine
Witte aronskelk

Boom. Ook op stranden,
O en W.
Klimplant.
Kruid.
Kruid.

Combretaceae

Ornamenteel.
Vooral aan kust langs de
vloedlijn.
Sierplant.
Cultuurplant
20 of meer stammen. Twee
deelbladeren samen V-vormig.
Caraíbisch gebied. La Selva
Zwarte steltwortels.
Regenwoud.

Arecaceae
Arecaceae

Acanthaceae
Commelinaceae
Araceae

8 Palmen
Er bestaan zeer vele palmensoorten en vele daarvan
komen in Costa Rica voor. Vandaar een aparte lijst
voor deze groep.
Attalea rostrata
Cocos nucifera

Palma real
Coconut

Cyrtostachys renda
Elaeis guineensis
Geonoma congesta

Lipstick palm
African oil palm
Cana de danta

Iriartea deltoidea
Metroxylon sagu
Raphia taedigera

Sagopalm.
Raffia

Ravenala madagascariensis

Traveler's tree

Roystonea regia
Socratea exorrhiza

Koningspalm.
Stilt palm

In het regenwoud:

Natte plaatsen (rivieroevers).
Korte stam; extreem grote
bladeren.
Waaiervormige kroon.
Ornamenteel.
Ornamenteel.
Bruine steltwortels.
Regenwoud.

Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
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58
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soort:
dag:
Black bellied Whistling Duck
Lesser duck
Crested Guan
Gray headed Chachalaca
Black Guan
Brown Pelican
Anhinga
Neotropic Comorant
Magnificent Frigated Bird
Wood Stork
Graents
Rufencen tiger Heron
Bare-throated tigerheron
Little Blue Heron
Green back Heron
Great Egret
Great Blue Heron
Snowy egret
Cattle Egret
Green Heron
Tricolored Heron
Roseate Spoonbill
Yellow crown night heron
White Ibis
Black Vulture
Turkey Vulture
Osprey
Black Collared Hawk
Short tailed Hawk
Gray Hawk
Broad wing Hawk
Common Black Hawk
Great Black Hawk
Red-Tailed Hawk
Bat Falcon
CrestedCaracara
Gray Necked woodrail
Purple gallinule
Northem Jacana
American Coot
Wilson’s Plover
Semipalmated Plover
Snowy Plover
Black Belly plover
Marbled Godwit
Black Necked Stilt
Whimbrel
Willet
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72
74
74
78
80
80
80
82
84
84
86
86
88
88
88
88
88
94
94
96
96
98
98
100
102
102
104
110
120
120
120
122
122
124
126
128
128
130
132
134
134
136
138
138
138
140
144
144

Spotted Sandpiper
Ruddy turnstone
Western Sandpiper
Sanderling
Long billed Dowitcher
Caspian Tern
Royal Tern
Laughing Gull
Sandwich Tern
Black Skimmer
Rock Pigeon
Short-billed Pigeon
Pale-vented Pigeon
Inca Dove
Ruddy ground Dove
White winged Dove
Common ground-dove
Mourning Dove
Olive-Throated Parakeet
Sulphur-winged Parakeet
Orange-chinned Parakeet
White fronted Parrot
Red Lored Parrot
Mealy Parrot
Mangrove Cuckoo
Groove-billed ani
Squirrel Cuckoo
Creste Owl
Common Pauraque
Green Hermit
Striped-thorated Hermit
Stripe-throated hermit
MagnificentHummingbird
Green crowned Brilliant
White-necked Jacobin
Canivet’s Emerald
Rufous Tailed Hummingbird
Cinnamon Hummingbird
Green Violet-ear
Striped tailed Hummingbird
White throated Mountain Gem
Purple-throated Mountain-gem
Violet-headed Hummingbird
Scintillant Hummingbird
Volcano hummingbird
Magenta-Throated Woodstar
Black Headed Trogon
Slaty-tailed trogon
Resplendent Quetzal

146
146
148
148

Rufous Motmot
Broad-billed Motmot
Ringed Kingfisher
Green Kingfisher
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148
148
150
154
154
154
156
156
156
156
160
160
170
172
172
190
192
196
198
198
202
206
206
206
206
210
210
210
210
212
212
216
216
220
222
228
230
230
232
232
232
232
236
238
240
242
244

Belted Kingfisher
Amazon kingfisher
White -necked Puffbird
Chestnut-mandibled Toucan
Collard Aracari
Keel billed toucan
Hoffmann’s Woodpecker
Acorn Woodpecker
Black cheeked Woodpecker
Hoffman woodpecker
Lineated Woodpecker
Pale Billed Woodpecker
Rudd Woodcreeper
Ivory-Billed woodcreeper
Streak-headead Woodcreeper
Southern Beardless tyrannulet
Yellow-Bellied Elaenia
Common Tody-Flycatcher
Sulphur- rumped Flycatcher
Ochre-bellied flycatcher
Eastern Wood-Pewee
Black Phoebe
Scissor Tailed Flycatcher
Yellowish Flycatcher
Black-capped Flycatcher
Great Kiskadee
Social Flycatcher
White ring Flycatcher
Boat Bill flycacher
Tropical kingbird
Western Kingbird
Masked Tityra
Black crowned Tityra
White collared Manakin
Long-Tailed Manakin
Yellow wind Viero
White Throated Magpie Jay
Brown-chested Jay
Mangrove Swallow
Clift Swollow
Roufous naped Sparrow
Blue-and-white-Swallow
Barn Swollow
Rufous-breasted Wren
Stripe-breast Wren
House Wren
White breasted Wood-Wren

244
248
248
248
248
250

Gray breasted Wood-Wren
Wood thrust
Gray-cheeked Thrush
Sooty Robin
Swainson’s Thrush
Clay calor robin
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272
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276
278
278
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288
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294
294
296
296
298
300
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302
302
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306
306
306
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308
314
314
314
316

Mountain robin
American dipper
Flame-throated warbler
Yellow warbler
Chestnut-sided warbler
Townsend’s Warbler
Prothonotary Warbler
Wilson’s warbler
Buff Rumped Warbler
Collard Rerstart
Bananaquit
Red-throated ant-tanager
Sooty-Capped bush Tanager
Common Biush-Tanager
Summer Tanager
Flame-colored Tanager
Passerini’s Tanager
Golden Hooded Tanager
Spangle-cheeked Tanager
Palm Tanager
Blue-gray Tanager
Scarlet thighed Dacnis
Silver-throated tanager
Green Honeycreeper
Red-legged Honeycreeper
Variable Seedeater
Thick-billed seed-finch
Yellow-faced Grassquit
Blue-Black Grassquit
Slaty Flowerpiercer
Large -Footed Finch
Yellow-thighed Finch
White-naped Brush-Finch
White-eared ground sparrow
Black-striped Sparrow
Orange-billed Sparrow
Rufous-naped wren
House Sparrow
Volcano Junco
Rufous-collared Sparrow
Buff-throated Saltator
Red-winged Blackbird
Eastern Meadowlark
Melodio Blackbird
Bronce Caw bird
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320
322
324
34

Great Tailed Grackle
Spot-Breasted Oriole
Black -cowled Oriole
Spotted Breasted Oriol
Baltimore Oriole
Montezuma Oropendola
Olive-backed Euphonia
Snail Kite
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Great Kiskadee

Resplendent Quetzal !

Montezuma

Rufous Motmot

Skimmers
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