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Dag 1, fredag 17 jan 2020
Vi strålar alla samman vid gaten i Toronto och som tur
är - för Kastrup-gruppen är avgången mot San Jose
30 minuter försenad. Tack vare det hinner både de och
deras väskor med planet. hade varit tveksamt annars
då Kastrup var dryga 2 timmar försenat.
Vid 23-tiden har vi fått våra rum och kan börja slappna
av efter att ha varit på resande fot i 23 timmar.

Vid 8-tiden är vi färdiga att ge oss av i bussen. Då
har det blivit avsevärt varmare, men El Valle Central
domineras av regn under transfern genom San Jose
och Cartago. Great-tailed Grackles och Blue and
white Swallows ses längs vägen. Ett stopp vid Mirador
Pujarras ger en Short-tailed Hawk sittandes i ett träd,
lite kringflygande korpgamar och Oropendulas men
sikten är inget vidare.

Dag 2, lördag 18 jan 2020
05.30 samlas vi vid Hotel Bougainvilleas trädgårdsutgång. Morgonen är blåsig, klar och sval. Det är precis
början av gryningen och de allra första fåglarna börjar
höras. Först ut är White-winged Dove och Rufouscollared Sparrow. Strax följd av nationalfågeln Claycolored Thrush, Melodious Blackbird , Brown Jay
och Rufous-tailed Hummingbird. Ett par Tropical
Kingbird blir de första fåglarna att visa sig fint. Några
flockar Crimson-fronted Parakeets flyger högljudda
över. Social Flycatcher, Kiskadee, Blue grey
Tanager, Hoffman´s Woodpecker ses. Tre stora
gärdsmygar – Rufous-naped Wren sitter på rad och
ser lite lustiga ut. Rufous-capped Warbler är en riktigt
snygg sångare med gul mage och rödbrunt och vitt
huvud. Efter ett tag blir två exemplar riktigt bjussiga i
en buskrabatt framför oss. Samtidigt upptäcks ett par
Rose-breasted Grosbeak (hanen har setts tidigare
högre upp i träd) – en nordamerikansk flyttfågel.
White-eared Ground Sparrow hörs men visar sig
inte. Yellow Warbler, Baltimore Oriole, House Wren
och Cabani´s Wren blir art nr 32 före det är dags för
frukost. Det sitter fint med nygräddade plättar med
hemgjord jordgubbssylt på och annat gott från en väl
balanserad buffé.

Casa Turire är en slags ranch-liknande miljö med
hästhagar och brukar alltid vara värt ett stopp. Så även
denna gång då först en Red-breasted Meadowlark
(tidigare dito Blackbird) och sen minst tre Giant
Cowbirds som sitter i ett träd, låter sig identifieras. En
Snail Kite är uppe och seglar med några korpgamar.
Det börjar regna så vi avstår från att gå ner till sjön.
Istället spottar Hugo 3 Green Ibis i ett träd längs
floden vid Tuis. Ett annat stopp påkallas av en Eastern
Meadowlark på en stolpe och genererar t.o.m. bra
bilder innan den flyger iväg. Se där! Fem fågelarter
som man inte ser särskilt många av på en kort rundresa
i landet.
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Det här var första Costa-rica-resan i Birdsafariswedens regi där nästan hela gruppen åkte med på extraveckan i söder. Det var premiär för den året innan, men då bara med två kunder + Hugo - vår lokale guide.
Extraveckan i södra Costa Rica tillförde mycket i form av både arter - cirka femtio extra - och nya miljöer.
Lodgerna i söder är av bra kvalitet och har fågelmatningar med bra arter och inte minst flera kolibrier som
man inte ser på ordinarie resrutt. Att få besöka Osa-halvön är nog ändå det som gör extraveckan mest
värd besväret. Dels är det ett litet äventyr i sig - man får åka båt till lodgen Punta Marenco, vada i land, med
packning och allt - men framförallt är det en vild och vacker del av landet och bara att åka längs kusten
och se så mycket orörd, obebodd kustregnskog är imponerande. Punta Marenco är en paradisisk lodge
med makalös utsikt över Stilla havet och solnedgångar på det, stränderna bland de renaste och vackraste
i landet med möjligheter till bad i naturliga sötvattenslaguner. Det var Birdsafariswedens åttonde Costa
Rica-resa. Vi såg flera arter som aldrig tidigare setts på någon av resorna, bl.a. Yellow-winged Tanager
(Caño Negro) - en art som nyligen börjat kolonisera landet, samt lite svårsedda White-throated Shrike Tanager. Det var också klart bästa resan någonsin för Potoos, en Great Potoo och minst 4 Common Potoos
kunde avnjutas på dagkvist.

Rancho bjuder härlig lunch med en varm pumpasoppa
och friterade casavaplättar med ost i. Samtidigt kan vi se
de första fåglarna i trädgård och på matning. Kolibrierna
representeras först av White-necked Jacobin och
Crowned Woodnymph. En Collared Aracari är den
första långnäsan på resan och sitter en stund och tittar
innan den börjar angripa bananerna. Golden Olive
Woodpecker ses i ett naket träd, inte heller det någon
direkt vanlig syn här. När vi fått våra rum samlas vi på
balkongen och tittar och fotar. Green Hermit, Stripethroated Hermit, Violet Sabrewing kan läggas till
kolibrilistan. En hane Red-throated Ant Tanager
kommer fram och äter banan inför några i gruppen.

Trädgården på Hotel Bouganvillea

Birdsafarisweden - Res / www.birdsafarisweden.se / daniel@birdsafari.se / +46-(0)706-184316
2

Birdsafarisweden - Res / www.birdsafarisweden.se / daniel@birdsafari.se / +46-(0)706-184316
3

Bharatpur
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De flesta i gruppen är med på en kortare promenad
nedför körvägen (medans några stannar kvar på
balkongen för att fota kolibrier). Det smällande lätet
från en White-collared Manakin hörs men den syns
inte. Yellow Olive Flycatcher hörs intill vägen och ett
par Red-throated Ant Tanagers varnar och lever om,
kanske är en orm på väg genom skogen. En Crested
Caracara seglar med gamarna, en hona American
Redstart hoppar längs en gren med knixande stjärt,
Orange-billed Nightingale Thrush sitter länge still på
vägen och låter sig filmas. Vi återsamlas på balkongen
och väntar på bättre väder.
På en stubbe till höger i trädgården visar sig
Buff-throated Saltator och en Streak-headed
Woodcreeper. Regnet tilltar dock igen så den sena
promenaden ställs in. Istället blir vi kvar på balkongen
och njuter av friden och fräsandet från kolibriernas
vingar, en Stripe-breasted Wren sjunger ljudligt.
Senare blandar sig Black-throated Wren in i kören.
Orange-billed Sparrow skulkar i rabatternas kant.
En Agoti/guldhare är blank i pälsen när den kommer
fram och äter ris. White-nosed Quati och Variegated
Squirrel är de andra två däggdjur som frekvent besöker
matningen.
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Snowcap

foto: Daniel Green

Skådning i trädgården på Hotel Bougavillea

Dag 3, söndag 19 jan 2020 Rancho Naturalista
Det har regnat hela natten och det regnar alltjämt när
gryningen kommer. Vi är lite tveksamma först men det
visar sig vara en hel del fjärilar vid nattfjärilslampan,
så vi går dit och börjar med att titta och fotografera på
dem. (Obs! den har tak!) Det är några stora påfågelstyper och en hel del annat i spännande former. Plain
Brown Woodcreper blir första fågel att dyka upp,
Red-throated Ant Tanager, Cocoa Woodcreeper,
Acadian Flycatcher, White-breastedd Wood Wren
och Buff-throated Foliage Gleaner får vi se. Inte illa,
trots regnet ett flertal arter som mestadels håller till lågt
eller på marken inne i regnskogen och är svåra att se.
Tillbaka vid Rancho ses en Tayra (Eira barbara) på en
av fruktmatningarna - ett mårddjur som normalt inte är
lätt att se men som tydligen visat sig här en hel del på
sistone. Från balkongen (vilken tur att den finns) bjuds
trevlig skådning under tak med besök av en Barred
Antshrike som lokale guiden Harry (Barnard) pekar
ut, dessutom Tennessee Warbler, Blackburnian
Warbler och en Yellow-throated Vireo innan det rings
i frukostklockan. Sex Collared Aracaris bjuder på sin
närvaro.
Då det fortsätter regna är det självklara valet att fortsätta
skåda från balkongen och det är inget dåligt alternativ.
Black and White Warbler, Yellow-faced Grassquit,
Baltimore Oriole, Paltry Tyrannulet (numera Mistletoe
Tyrannulet), Yellow Olive Flycatcher, Golden-winged
Warbler, Black-crowned Tityra är alla trevliga fåglar.

Vid 17-tiden kommer två Golden-crowned Warbler
fram och badar i en av fågelbaden. Kort därpå fyra
Orange-billed Sparrows i samma bad, kanske en
familj. Vällagad middag på verandan i facklors sken.

I det närmaste bärträdet hittas Bay-headed Tanager,
Silver-throated Tanager, Golden-hooded Tanager,
alla färgstarka, snygga fåglar. Lägg därtill ett gäng
flugsnappare och mindre uppseendeväckande
fåglar, samt alla kolibrier som frekventerar verandans
feeders. Green-crowned Brilliant, Green Hermit,
Crowned Woodnymph är mer fåtaliga, medan Whitenecked Jacobin dominerar i antal. Rufous-tailed
Hummingbird och Stripe-throated Hermit hålls mest
i buskarna, den sistnämnda särskilt kommer aldrig
till feeders. Long-billed Gnatwren, Black-cheeked
Woodpecker och Tropical Parula är också bra fynd
före lunch. Det saknas inte underhållning med andra
ord.
Efter lunchen går vi nedför körvägen. En hane Gartered
Trogon är en välkommen syn som resans första trogon.
En Keel-billed Toucan visar sig och trots lite lätt regn
är det gott om fågel. Vid första huset ett kluster med
fåglar där Black-striped Sparrow och Scarlet-thighed
Dacnis står ut. Snart kommer vi till Rancho Bajo och
bjuds in av Lisas föräldrar, det är alltså deras hem och
den har en stor trädgård. Snowcap visar sig tämligen
omgående med en hona i de lilablommande Rabo
de gata-buskarna. Det vankas kaffe och hembakad
chokladtårta på balkongen, (serverat av hembiträdet)
med utsikt och sköna möbler. Det kan vi förstås inte
tacka nej till. Green Hermit och Green-breasted
Mango ses bland många White-necked Jacobins.
Två honor White-lined Tanager också.

Chestnut-headed Oropendula

Stripe-throated Hermit
foto: Mats Bjersing

foto: Daniel Green

Roufus-naped wren
foto: Mats Bjersing
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Efter avslutad fika går vi ner och börjar jobba igen,
regnet har upphört. Och visst, nu kommer en hane
Snowcap fram i de närmaste buskarna. Några vändor
och flera bildlägen blir det. Därefter upptäcker Hugo en
Garden Emerald som sitter betydligt mera stilla.
Nu har vår ordinarie busschaufför Jaime kommit så vi
får åka buss tillbaka upp till Rancho. De som har energi
kvar går ner till kolibri-bassängerna dit fåglar i allmänhet
och kolibrier i synnerhet flyger på kvällen för att ta sig
ett kvällsdopp. Först ser vi några ”vanliga” fåglar som
Red-throated Ant Tanager, Slaty-capped Flycatcher,
Ochre-bellied Flycatcher, White-roughed Manakin
(kommer inte ner till badet). Sedan anländer kolibrier;
Crowned Woodnymph, Green-breasted Mango och
både hane och hona Snowcap kommer ner och badar.
Kolibrierna har en särskild badteknik, de håvrar lågt
över vattnet för att plötsligt dyka brant ner och doppa
hela kroppen under ytan och sen lika snabbt upp igen,
det skvätter bara till. Så gör de om och om igen.

Costa Rica 2020

Red-billed Pigeon

foto: Daniel Green

När vi kommer tillbaka från bassängerna och har
duschat, kommer två Tayras ut i trädgården och pallar
bananer från fågelmatningen. De stora mård-djuren
har något av Bagheera över sig i sin utdraga smidighet.
Det är underbart att sitta på balkongen och titta på
kolibrierna och höra cikadorna medan skymningen
faller.
När vi börjar med artlistan i loungen börjar en Mottled
Owl att ropa utanför. Mysigt! Efter kryssningen går vi
ut till fågelbaden och kikar på två olika grodor som
sitter på bladen intill, en större Masked Tree Frog och
en mindre Pygmy Rain Frog. Natten blir tyst och fin
utan regn, även om Mottled Owl hörs ropa i en del av
rummen.

Bronze-tailed Plumeteer

Broad-billed Motmot

foto: Daniel Green

foto: Daniel Green

Dag 4, måndag 20 jan 2020 Rancho Naturalista Gavilan Lodge
Vi droppar in på balkongen i gryningen, tar en kaffe
och kakor (smakar som klassiska bondkakor) medan
de första fåglarna börjar höras. En Barred Forest
Falcon låter uppifrån regnskogens kant. Vissa
av oss har hört Mottled Owl ropa vid 02.40 från
rummet. När alla anlänt och fikat lite går vi trailen upp
i skogen. Stripe-breasted Wren, Tawny-crowned
Greenlet och Plain Brown Woodcreeeper hörs.
Scaly-breasted Wren och Slaty-capped Flycatcher
sjunger, Red-throated Ant Tanager, White-breasted
Wood Wren och Orange-billed Sparrow hörs också.
Där betesmarkerna öppnar sig, hör vi först en Collared
Trogon, efter grinden ser vi inte bara den utan också
en Gartered Trogon samtidigt! Kul! Tukaner hörs
”knorpa” och flera stycken Keel-billed Toucans landar
i ett torrträd uppåt i sluttningen. Lite småfåglar rör sig
i de låga träden där vi står, bland de vanligare arterna
märks även Philadelphia Vireo och White-vented
Euphonia, Short-billed Pigeon blir ny researt. Blackheaded Tody Flycatcher blir sista nya art vid lilla
utsikts-bänken vid Ranchos entré.

Collared Aracari

foto: Daniel Green
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Strax är klockan 7 och det vankas frukost på Rancho.
Vi njuter av de chillistarka, små köttfärsbiffarna, rostat
bröd, gallo pinto, apelsinjuice, kaffe, osv. Frukostarna
på Rancho är alltid nylagade och allt serveras direkt
vid bordet, så gott och genuint. Efter att ha lastat in
bagaget i bussen och betalat våra räkningar, vinkar vi
farväl till den positiva personalen och styr ner i dalen.
Dagens första målart är Sunbittern och det tar inte ens
en minut innan Hugo lokaliserat den första från en liten
bro. Vi går nedströms för att få bättre fotoläge och har
turen att få en avslappnad fågel som står och putsar sig,
det är ett perfekt läge för lite stretching och minsann…
när alla står där beredda med sina kameror sticker den
ut sin vinge mot vår sida och kamerorna smattrar. Det
visar sig sedan vara två fåglar på platsen, så här års
sannolikt ett par som snart ska gå till häckning. Inte illa!
Vi fortsätter upp längs en flodarm och får se Crimsoncollared Tanager, Rufous Morner, en hona Snowcap,
Squirrel Cuckoo och till vår stora förvåning går en
till Sunbittern på vägen framför oss. När den korsar
vägen kan vi fota den från bussen när den spatserar
iväg mot gödselstacken i en gårdsmiljö intill. Smått
otroligt!
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Lisa Erb och gänget som driver
Rancho Naturalista vinkar hejdå!

Black-bellied Hummingbird
foto:Gunnar Hillerdal

Sunbittern
foto: Bengt Antonson

Vi väljer att vandra lite nerför den här sluttande
landsvägen, trots koskit och lera. Ett bra beslut för
strax kommer ett gäng Tawny-crested Tanagers
förbi, en Buff-rumped Warbler, Emerald Tanager och
slutligen en Common Tody Flycatcher innan vi kliver
in i bussen igen. Hugo pekar ut lätet från en Blackheaded Saltator, en Variable Seedeater sitter på ett
staket och några ser en Black Phoebe. En Roadside
Hawk och en Laughing Falcon generar foto-stopp
längs vägen, två olika Amazon Kingfishers lämnas
däremot därhän.
Efter lunchstopp på väl tilltagna portioner grillad
kyckling, m.m. stannar vi hos Cope. Här är en veritabel
fågelfest som pågår i hans trädgård/ bakgård där vi
kan stå under tak i ett lags öppet gömsle. Här surrar
kolibrier på nära håll och till de vanligare arterna kan
vi lägga Bronze-tailed Plumeleteer, Long-billed
Hermit och Scaly-breasted Hummingbird till listan.
Fruktmatningen lockar mängder med fåglar och
Orange-chinned Parakeets och Chestnut-headed
Oropendulas tycks utgöra majoriteten, dock i skarp
konkurrens med Palm Tanagers, Scarlet-rumped
Tanagers, Clay-colored Thrushes, Ibland crashas
partyt av ett gäng ”outlaw toucans”, dvs Collared
Aracaris. En hane Green Kingfisher dyker plötsligt
ner i dammens grunda vatten, senare kommer en hona
på ett kort besök också. Bland något mer fåtaliga arter
som visar sig kan nämnas Crimson-collared Tanager,
Pale-vented Pigeon, Red-legged Honeycreeper,
En Yellow-throated Toucan framstår som närmast
kungligt pompös i sitt svarta skjortbröst. En Wood
Thrush lockar osynligt och en Blue Morpho pallidus

fladdrar upprepat förbi. Bland icke-fåglarna kan också
nämnas en Green Helmeted Basilisk och en Cascetheaded Iguana.
När vi närmar oss Sarapiqui blir det trots regnet en
avstickare in på en liten körväg ut i ett halvöppet
landskap med enstaka riktigt stora träd. Först får
vi stanna för en Tropical Pewee på staketet intill
vägen, där håller sig också flera Variable Seedeaters
i gräset. Vi hinner knappt ut ur bussen förrän vi hör
Great Green Macaws höga, skränande läten. Två
fåglar kommer snart flygande och slår ner i ett av de
stora träden. Men de är svåra att få riktigt bra vyer på
i motljus och immande kikare. Desto mer uppskattat
att det kommer två till och sätter sig i medljus istället.
Det tas rentav riktigt bra bilder på dem (vilket inte tillhör
vanligheterna). Dessutom flyger en rovfågel in och
sätter sig i ett träd intill: Collared Forest Falcon! En
mycket svårsedd skogslevande fågel som sällan visar
sig i det öppna. Tre småfåglar med gult i sig visar sig
också; Yellow Tyrannulet, Yellow-bellied Elaenia
och Yellow-throated Vireo, samtidigt hörs en Whitethroated Crake ute i vegetationen.

Summer Tanager
foto: Daniel Green

foto: Daniel Green

Förträffligt skådarläge under lunchen på Rancho Naturalista!

Vår landlady på Gavilan lodge välkomnar oss med att
peka ut en Black & White Owl som sitter på dagkvist
i ett högt bambubestånd. Den ser man inte varje dag
ens i Costa Rica. När skymningen faller börjar den att
ropa. Gott så, strax därpå tjoar en Laughing Falcon
riktigt högljutt precis som en Tropical Screech Owl har
börjat bubbla lite. Stämningsfullt! Vrålapor hörs.
TOTALT 96 arter idag och sammanlagt därmed 154.
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Dag 5, tisdag 21 jan 2020 Gavilan Lodge, La Selva
Det regnar när vi vaknar och man tvivlar på att det
ska gå att skåda fågel idag. Vi ställer oss ändå under
det utskjutande taket vid restaurangen. En stor, grön
Iguana sitter högt uppe i ett träd, några vrålapor klättrar
på andra sidan. Efter en tidig frukost åker vi den korta
biten till la Selva bIological station och möts upp av
guiden Gorge. Det verkar rättså lugnt på fågelfronten
först och regnet har inte riktigt upphört. Vi går stora
vägen först och ser några trevliga småfåglar som
Golden-hooded Tanager, Plain-colored Tanager,
Bay-breasted Warbler, Gray-capped- och Duskycapped Flycatcher, samt en Semiplumbeous Hawk i
ett torrträd. En fantastiskt lysande ljusblå Blue Morphofjäril fladdrar förbi, ovanför oss flyger flera Mealy
Parrots och även 2 Great Green Macaws. En tvåtåig
sengångare med en liten unge klättrar en del intill
vägen. Strax därefter hittar Gorge två Snowy Cotingas
i en trädtopp. Det är en hona med en ungfågel så de
är inte kritvita som hanarna, men ändå en supersöt
och mysig fågel att se. En Cotinga är alltid en Cotinga.
Resans första Collared Swifts flyger över, Wood
Thrush hörs locka. Sen rasslar det till med tre pigga
Chestnut-collared Woodpeckers med tofs och rött i
ansiktet, riktigt läckra, annorlunda hackspettar. Rufous
Motmot hörs men visar sig inte, det gör däremot en
Broad-billed Motmot, som sitter supernära vägen.
Egentligen ingenting mot den Rufous-tailed Jacamar
som sen visar sig helt stilla och orädd på en lian i
midjehöjd bara en dryg meter från vägen. Det är en
ungfågel säger Gorge, de gamla är ännu snyggare.
Gorge har koll på fler läckra fåglar, han guidar oss in i
täta snår och kan där visa upp den lilla ugglan Middle
American Screech Owl (tidigare Vermiculated dito)

Costa Rica 2020

som sitter på dagkvist. Under taket till en liten rastplats,
sitter flera bruna fladdermöss med vita zic-zac-linjer
på ryggen; Greater White-lined Bats! Det går att få
skarpa bilder på dem tack vare Karin som lyser upp
dem med pannlampan. En rovfågel sitter öppet i ett
Cekropia-träd och ser sparvhöks-lik ut men är faktiskt
en Double toothed Kite. Gartered Trogon ses, men
kort därefter ett par Black-throated Trogons som visar
sig ovanligt nära. Det visar sig att de håller på att bygga
bo i en murken avbruten trädstam. Ett litet kluster av
fåglar visar sig nästan samtidigt; Två Scarlet-rumped
Cacique, Rufous Mourner, Cinnamon Becard,
Squirrel Cuckoo. En hane White-collared Manakin
kommer ner och äter blåa bär, en riktigt snygg fågel.
Som sista attraktion får vi se en grupp vita Tent Bats
som hänger ihoptryckta under ett tältformat, stort blad.

Sunbittern

Lunchen sitter fint i biologiska stationens kantin som
vi kommer tillbaka till ganska prick 12. Medans vi äter
kan vi se Buff-throated Saltator, Long-billed Hermit,
Scarlet-rumped Tanagers och Golden-hooded
Tanager, men sen åker vi tillbaks till lodgen och softar
lite, tar en kaffe och slappnar av. Halv två är vi på väg
igen. En Broad-winged Hawk sitter öppet i ett träd
vid utfarten så vi får hoppa ut och fota lite. Direkt vid
ankomst går en hane Great Currasow på gräset vid
entrén. Strax senare ses ett par honor också. Lite
regnigt när vi möts av vår nye guide Joel, men han
pekar ut en Shiny Cowbird på ett stag till antennen.
En fågel som ökat i landet på senare år. Vi tar på våra
regnponchos och knatar över bron mot området där
forskarna bor i små cabinas. Ett träd med bär lockar
till sig en del euphonias och tangaror och en snygg
Golden-winged Warbler.

foto: Daniel Green

Middle American Screech Owl

Tvåtåig sengångare

Greater White-lined Bat

Eye-lash Pit Viper
foto: Daniel Green

foto: Mats Bjersing
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Common Clorospingus
Red-headed Barbet och
Crimson-collared Tanager

Hona Paserinis Tanager och Baltimore Oriole

foto: Daniel Green

Peckary
foto: Daniel Green

foto: Mats Bjersing

foto: Daniel Green

Blue-jeans Frog

Prong-billed Barbets

Green Ibis

Rufous-tailed Jacamar
foto: Daniel Green

Inne i regnskogen är det ganska tyst och lugnt. Men
en hane Snowy Cotinga är en höjdare i en trädkrona
- regnskogens egen snöpetrell. En gul liten orm tilldrar
sig vårt intresse och det är förstås en ung Eye-lash Pit
Viper. En Blue Jeans Frog visar sig bra och en annan
spelar (!) t.o.m. En Broad-billed Motmot sitter lågt och
nära och är betydligt finare i fjädrarna än morgonens
blöta stackare. Slaty-breasted Tinamou tutar som en
fjärran mistlur i skogen. Mats och Hugo lyckas få in en
Chestnut-backed Antbird. Black-capped Pygmy
Tyrant hörs. På vägen tillbaka ses en Pale-billed
Woodpecker skymtvis av vissa och vi hör dess tunga
hackanden mot trädstammar, men kan inte lokalisera
den.
När vi kommer ut i bungalow-området igen ses en
White-ringed Flycatcher i en trädkrona och när vi
ska visa varandra dyker både Summer Tanager,
Masked Tityra, Bay-headed Tanager och Blackcowled Oriole upp. Intill oss hålls flera Silverthroated Tanager i ett lågt träd och där dyker plötsligt
en Purple-crowned Fairy upp. En ”skogskolibri” som

foto: Daniel Green

foto: Daniel Green

aldrig kommer till feeders och mestadels framstår som
helt hyperaktiv - företrädesvis i trädkronorna – nu sätter
den sig på en kvist och riktigt länge dessutom. Runt
hörnet dyker en Crested Guan upp, snart är det minst
sex individer som visar sig på nära håll. När vi fotar
på dem visar sig också två Green Ibis spankulera
omkring på gräsmattan. När vi slutligen går över bron
tillbaka mot stationen upptäcker Mats nåt som simmar i
strandkanten under oss; en Sungrebe! När vi berättar
det för guiden säger han att den har han inte sett här
på över ett år.
Black & White Owl börjar ropa redan vid 17.15 då det
inte ens skymmer än. Det visar sig att Leif har fotat
en Pale-billed Woodpecker intill lodgen så den får
vi försöka på imorgon. Lugn, fin, stilla kväll till skillnad
från igår då regnet öste ner. Laughing Falcon börjar
ropa 18.10 då det är i princip helt mörkt.

TOTALT 98 arter idag och sammanlagt därmed 189.
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Silver-throated Tanager
foto: Daniel Green

Dag 6, onsdag 22 jan 2020 Gavilan Lodge, La Selva
- Cinchona - Caño Negro
Det har regnat några skurar under natten, men i
huvudsak har det varit uppehåll och således tyst
och stilla, lite svalare i rummen också, vilket vi dock
förutsåg och bad att få filtar. Det är uppehåll även när
gryningen anländer och vi står ute och spanar över
gläntan. En fiskgjuse seglar över lågt och majestätiskt,
grön ibis ropar, House Wren sjunger. Vi går ett varv
runt lodgen och konstaterar att det tycks vara mindre
fågel här än vanligt. Vid bambuståndet hörs Palebilled Woodpecker hacka sitt art-typiska dubbelhack.
Dusky-faced Tanager noteras vid husens norra kant.
Det regnar när vi anländer Cinchona efter en dryg
timmes resa. Det tycks dock inte inverka negativt
på fågellivet, snarare tvärtom. Redan från start ser
vi Coppery-headed Emerald - Costa Ricas enda
nationalendemiska kolibri - som kommer upprepningsvis
till feeders som hänger i verandans kant. Här ser vi
också en hona Purple-throated Mountain gem och
de talrikare Green-crowned Brilliant. Dessutom

foto: Mats Bjersing

enstaka Violet Sabrewing, Green Hermit och en
Green Thorntail. Det är dock inte kolibrierna som är
huvudnumret här. Det är fruktmatningen som lockar
en mängs karismatiska och färgstarka arter. Northern
(numera) Emerald Toucanet representeras av 5-6
individer, gula Silver-throated Tanager, Baltimore
Oriole, pigga små Common Clorospingus och
intetsägande Clay-coloured Thrush kan sägas vara
bulkarter. Russinen i kakan är Crimson-collared
Tanager, Prong-billed Barbet, Red-headed Barbet.
Den sistnämnda är en av de läckraste fåglarna med
sitt klarröda huvud och för tankarna till en ond, liten
tomte. Det gäller för hanen medan honas färger går i
en estetisk skala från orange till grönt. Normalt inte helt
vanliga här är de stora Black Guan med sin skarpa,
rovfågellika blick. Nu med fyra-fem exemplar. Kalabalik
utbryter när Hugo börjar skrik-viska över en fågel som
går på marken nere till vänster om verandan vi står
på. Det är en Quail-Dove!!! En av de mest svårsedda
fågelfamiljerna i landet. Folk klättrar upp på bord och
balanserar på stolar för att få bildlägen, då duvan går i
en trappa och skyms av de övre trappstegen. Ljuset är
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lite sommar. Himlen är dock alltjämt grå. En Ringed
Kingfisher sitter på en ledning, Green Heron, Snowy
Egret och ägretthäger står inom synhåll, överallt
fladdrar Red-winged Blackbirds. De och andra
fåglar ger också upphov till en härligt livlig, kvittrande
ljudbild i omgivningen. Tjattret från småfåglar leder oss
till en grupp Morolet´s Seedeaters (tidigare Whitecollared Seedeater) som uppehåller sig i kanten av en
korsande och bommad körväg. Några av dem badar
i en vattenpöl och det gör också en duva som vi fotar
och bestämmer till Plain-breasted Ground Dove. En
Amazon Kingfisher kommer flygande med en fisk i
näbben, landar och äter upp den.

Northern Emerald Toucanet
foto: Daniel Green

Crimson-collared Tanager

Lite längre fram bjuds vi på Bare-throated Tiger
Heron, först en juv sedan en ad, allsköns långbeningar
figurerar i vätorna längs vägen inklusive Roseate
Spoonbill, Tricolored Heron, Great Blue Heron,
White Ibis, Glossy Ibis (bronsibis), Wood Stork,
Northern Jacanas. Riktiga vadare representeras av
en Solitary Sandpiper (amerikansk skogssnäppa)
samt en sandsnäppa (Semipalmated sandpiper). En
till White-tailed Kite posterar ett träd.

Ett sista stopp är för ett par Jabirus som står i ett bo
uppe i ett jätteträd fullt synligt från vägen. Först vänder
de sig mest bort men efter en stund tycks de slappna
av och röra på sig och visa sina röda halsar. Underbart
att få se dessa mäktiga och sällsynta fåglar så bra
även om det var lite väl lättvindigt denna gång. De
häckade inte här fjol så man kan inte ta dem för givna.
En Lineated Woodpecker intill vägen bjuder några på
lyckade bilder.
När vi kommer fram till lodgen får vi nycklar och
rum och sätter oss att ta en väl kyld dryck på våra
uteplatser. Skönt att slappna av! Det blir dock kortvarigt
för plötsligt springer en Russet-naped Wood Rail
över gräsmattan en bit bort. Vi måste förstås hysta ut
med kamerorna igen och hittar tre rallar som…badar i
hotellpoolen!! Trots att jag älskar fåglar känner jag mig
inte så badsugen längre.

TOTALT 108 arter idag och sammanlagt därmed 232.

Dvärgmyrslok

Red-headed Barbet, hona
foto: Daniel Green

Red-headed Barbet, hane
foto: Daniel Green

foto: Daniel Green

svagt och duvan rörlig. Det visar sig vara Buff-fronted
Quail Dove och så småningom kan konstateras att
det är 3 individer. När allt har lugnat ner sig tas en del
riktigt hyggliga bilder. Att det alldeles utmärkta kaffet
vi serverats har hunnit bli kallt i processen får vi leva
med. Vaktelduvan ifråga är en CR-Panama-endem och
betecknas i boken som ”fairly uncommon”. En Blackfaced Solitaire är en annan överraskning och Blackheaded Saltator är inte heller så ofta sedd här. Graybreasted Wood Wren hörs sjung och är även den ny
för resan. Vi befinner oss på 1.700 meters höjd så det
är inte konstigt att faunan är delvis ny för oss.

Ganska prick klockan 12 blir det lunch på Rincon de
las Iguanas där man både är rimligt raska och serverar
välsmakande mat; fajitas, grillade revbensspjäll,
t.ex. och därefter kaffe från espressomaskin. Utanför
sitter en kalkongam lite nedanför mot floden så vi
får bilder på den ovanifrån, en inte alls vanlig vinkel
förstås. Yellow Warbler, Summer Tanager och
fläckdrillsnäppa konkurrerar om uppmärksamheten
med flertalet stora iguanas. Brunstiga, meterlånga
hanar med stora skägglappar lyser ljusorange och
bobbar med huvudena uppe i trädkronorna, som dock
är i ögonhöjd här.

Det är svårt att slita sig från en sån här plats,
men efter nästan en och en halv timme, måste vi.
Resan fortsätter västerut och sen norrut genom
odlingslandskap dominerade av först prydnadsväxter
(deracena) och senare ananas och casava. En genväg
ut i odlingsmarker ger oss Bronzed Cowbird, Redwinged Blackbird, Ruddy Ground Dove, Groovebilled Ani och Gray Hawk. En Mealy Parrot kan fotas
i ett träd.

Efter en timme på vanlig väg blir det skumpigt, men
nu börjar vi också se fåglar längsmed. På första stopp
ser vi en White-tailed Kite, som är lik en svartvingad
glada. I en liten vattenpöl upptäcker Gunnar en Purple
Gallinule, som sedan flaxar över vattenytan och visar
upp sin djupblå fjäderdräkt. Landskapet öppnar sig
alltmer och blir allt blötare. Ett flertal fåglar gör att vi
måste kliva ut och titta oss omkring lite mer ordentligt.
Luften är fuktig, men varm och det känns äntligen som
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Rosenskedstork
foto: Daniel Green

Hela gänget inklusive Hugo och Jaime guide och chaufför!

foto: Mats Bjersing

foto: Daniel Green
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Black-collared Hawk

American Pygmy Kingfisher

Keel-billed Motmot

Russet-naped Wood Rail badar i pool
foto: Daniel Green

foto: Daniel Green

foto: Daniel Green

foto: Daniel Green

Yellow-breasted Crake

Helmeted Green Basilisk

Anhinga
foto: Daniel Green

Dag 7, torsdag 23 jan 2020 Caño Negro
Klockan 05.00 börjar en Laughing Falcon ropa
utanför våra rum, trots att det ännu är helt mörkt. Efter
att ha fått lite kaffe och kakor i matsalen blir det en liten
promenad genom byn ner till båtplatsen. Det är varmt,
fuktigt, grått men uppehåll. Det kvittrar trivsamt från Bay
Wren, House Wren och andra fåglar i trädgårdarna vi
passerar. En Bare-throated Tiger Heron låter som en
stor groda i gryningsdunklet, kohägrar och Grackles
flyger över i småflockar. Strax kan vi lägga ut och möta
Anhingas, Neotropic Cormorants, Little Blue Heron,
White ibis, Wood Stork, Amazon Kingfisher, osv. En
Lineated Woodpecker jobbar i ett träd, Fasciated
Antshrike hörs men visar sig inte, en Russet-naped
Wood Rail är en av de första bra fåglarna vi ser. På
en lite öppnare del går en grupp hästar i vattenbrynet,
bland dem hoppar Nicaraguan Grackles och bjuder
rikitgt bra obsar. En rosenskedstork, Black-necked
Stilts, Southern Lapwings på samma ställe och bland
fläckdrillsnäpporna faktiskt en Solitary sandpiper
(amerikansk skogssnäppa) och två dvärgsnäppor
också (Least Sandpiper). Inte illa. Ringed-, Amazonoch Green Kingfisher ses från båten och slutligen även
en Belted Kingfisher. Se där! alla landets knutis-arter
utom en på samma dag. Vår buss-chaufför Jaime hyllas
som en hjälte när han upptäcker en dvärgmyrslok i
en trädkrona. Den är ihopkurad och mestadels passiv,
men ändå häftigt att få se ett sådant unikt djur.

Purple Gallinule

foto: Daniel Green

Cane-break Wren är ju nr 2 av de tre split-arterna från
Plain Wren, här hörs den nu sjunga och vi får korta
obsar på två olika ställen. I ett lite lugnare flytande
biflöde hör guiden en American Pygmy Kingfisher
och minnsann…där kommer den flygande och sätter
sig helt synlig, flyttar t.o.m. upp sig i bättre ljus så vi får
lite bilder trots att det är tidigt ännu. En Black-collared
Hawk lyser varmt rödbrun på långt håll och tycks äta
på något där den sitter i ett lågt träd. Där ett grunt
område med något som liknar nate eller flytväxter i alla
fall, hoppar två små sumphönor fram ur vegetationen,
det är Yellow-breasted Crakes. Det är tack vare det
höga vattenståndet vi kan nå deras habitat som annars
är för grunt för båten. Northern Beardless Tyrannulet
är en liten tofsad flugsnappartyp som guiden lockar
fram mycket fint åt oss. Det blir den sista nya arten
innan vi är tillbaka i land och mycket nöjda kan gå till
frukost.
Väl tillbaka på campus visar det sig att hotellet startat
en fågelmatning utanför restaurangen. Här är det livligt
på foderbordet med Red-legged Honeycreepers,
Scarlet-rumped
Tanagers,
Yellow-throated
Euphonias, en Black-striped Sparrow, Blackcowled Oriole, Moroles Seedeater, m.m. Bengt
och Johan har fotat en gröngrå fågel med blå ton på
huvudet och vi tror först det kan vara en Blue Grosbeak,
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foto: Daniel Green

Bare-throated Tiger Heron
Brun leguan
foto: Daniel Green

foto: Daniel Green

Orange-chinned Parakeets

foto: Daniel Green
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Turquoise Emperor

Jabirus på bo

foto: Daniel Green

Dag 8, fredag 24 jan 2020 Arenal
Det har regnat under natten igen och när vi går ut är
det rejält disigt även om regnet har upphört. Vi tar en
liten morgonvandring vid lodgen (Arenal lodge) och
får strax se en Northern Waterthrush på vägkanten
framför oss. Låter sig t.o.m. filmas utan att hoppa iväg.
Två Lineated Woodpeckers hoppar upp på en stolpe
och ropar lite också. Barred Antshrike hörs i det
halvöppna kulturlandskap vi rör oss, här finns också
Yellow-faced Grassquit, White-breasted Wood
Wren, Stripe-breasted Wren. I en skogsdunge rör
sig ett par Carmeol´s Tanager, en Scaly-breasted
Hummingbird och en Eastern Wood Pewee håller
sig nära och synlig ett bra tag. En av de tämligen
oansenliga amerikanske flugsnapparna som dock
är en intressen bestämningsnöt att knäcka. Crested
Guan hörs på håll när vi går tillbaks mot frukost.

Det är bra med fågel på fruktmatningen utanför
restaurangen visar det sig. Crimson-collared Tanager,
Grayish Saltator, Yellow-throated Euphonia och
Collared Aracaris är väl smultronen bland vanligare
tangaror.
Dagens utflykt tar oss till Hanging Bridges trail i
Arenal volcano national park. Ganska snart får
vi kontakt med en grupp Antbirds, de är snabba och
svåra, men vi får ändå se Bicolored-, Dull-mantledoch Ocellated Antbirds, de senare är mycket
speciella med fjällmönystrade ryggar och blått runt
ögat. Spotted Antbirds hörs också. Ett par Goldencrowned Warblers, samt en hona Gartered Trogon
ses hyfsat bra. En bit ut på den första hängbron är
det livligt med fågel och flera lysande gulsvarta Black

Yellow-winged Tanager

Silvery Emperor
foto: Daniel Green

foto: Daniel Green
foto: Bengt Antonson

men den har också en ljus fläck på sin mörka vinge och
ser i allt väsentligt ut som en udda färgvariant av Palm
Tanager. I själva verket visar det sig vara en ny art Yellow-winged Tanager - som nyligen börjat etablera
sig i de norra delarna av landet. Resans första stora
överraskning!
På vägen ut kan vi förstås inte låta bli at stanna och titta
på Jabirus igen, det är lite bättre ljus den här gången.
Där det öppnar sig får vi bra bilder på en Bare-throated
Tiger Heron som ställer sig att posera på en stolpe.
Mangrove Swallows och Gray-breasted Martins
fladder runt. En Harris´ Hawk och två större gulbenor
flyger förbi. Höken sätter sig i ett träd, men lite långt
bort för njutobsar.
Lunch strax utanför Fortuna. Här har de en
fågelmatning i grönskan strax bakom, som är full av
kvittrande Orange-chinned Parakeets, tangaror och
en och annan Red-legged Honeycreeper. Ruddy
Ground Doves går på marken och uppe i träden
sitter både Boat-billed Herons och Yellow-crowned
Night Heron, några ex av varje art. Det har setts två
”supersällisar” för Costa Rica nere i staden Fortuna,
så vi tar en sväng dit och spejar av kyrkan, masten
och alla andra höga punkter runt fotbollsplanen efter en
Aplomado Falcon, därtill hade också en Palm Warbler
setts under morgonen. Vi får i alla fall in gråsparv

och överraskande en Zone-tailed Hawk som seglar
åtskilliga varv över planen.
Efter att ha checkat in på tjusiga Arenal lodge (och
sett en Buff-rumped Warbler på vägen upp) åker vi
nerför den kurviga backen igen och in i nationalparken
för att gå på en skogsväg som brukar hysa en del
fågel. Javisst - en White Hawk seglade över lodgen
vid incheckning. Vi är omgivna av äldre regnskog, med
lite gläntor och öppnare gräsmarker. Thicket Antpitta
hörs utifrån grönskan, Lineated Woodpecker likaså.
Vi ser blå himmel och sol för första dagen sedan allra
första morgonen, härligt! Plötsligt sitter en Motmot på
en lian intill vägen! Keel-billed Motmot! Den mest
svårsedda av alla Motmots i landet och en av Arenalområdets specialiteter. Efter en lång och härlig obs
på den går vi vidare och njuter av resans första två
Long-tailed Tyrants, även det en tjusig och unik fågel.
Summer Tanager visar sig också fint, flera Keel-billed
Toucans likaså. Dusky-capped Flycatcher, Great
Antshrike, Bay Wren, Rufous-tailed Jacamar hörs
som skymningen nalkas. Som sista ny art hör vi en
Spotted Antbird, innan vi kör tillbaka till lodgen. Vid
17.30-tiden hörs en Spectacled Owl ropa strax utanför
hotellet.

Hanging bridges i Arenal

Resplendent Quetzal
foto: Daniel Green

foto: Bengt Antonson

TOTALT 122 arter idag och sammanlagt därmed 263.
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and Yellow Tanagers visar sig riktigt nära och fint.
Även Shining Honeycreeper, Green Honeycreeper,
Emerald Tanager ingår i blandflocken. Lite längre ut
på bron blir det ännu värre; där siktas en till gul och
svart fågel vi inte riktigt känner igen, en slående fågel
i storlek som en varfågel typ, det är White-throated
Shrike Tanager! Första gången den setts på någon av
Birdsafariswedens 8 resor till Costa Rica!
När vi kommer fram till utsiktsplatsen har det klarnat
upp lite. Här ser vi också ett par riktigt snygga fjärilar.
En rovfågel hörs ropa redan innan vi kommer fram;
det är Ornate Hawk Eagle som har en unge i ett
synligt bo, både ung och gammal fågel kan ses. Mot
den uppsprickande himlen ser vi Barred Hawk (2),
Double-toothed Kite (1+1), Black Hawk Eagle (2)
och en del White-collared Swifts. Plötsligt sitter det
en Brown Violet Ear på bara ett par meters avstånd
intill oss. En ekorrgök (Squirrel Cuckoo) skymtar i
grönskan ovanför. Det är ganska livligt med besökare
idag och förutom amerikanske skådare träffar vi även
svenskar som reser genom hela mellanamerika med
de rosa bussarna. (som inte är rosa här)
Efter den vandringen blir det traditionsenlig lunch
på Observatory lodge. Direkt vid ankomst ser vi ett
par honor av Great Curassow nedanför terrassen.
Spindelapor ses i träden runtomkring när vi ska äta
lunch.

Costa Rica 2020

En Ruby-throated Hummingbird sitter stilla ovanligt
länge, först lågt i en häck och sedan uppe i ett träd.
Vi smälter lunchen med lite kaffe efter god dessert
på Flan de coco och dröjer oss kvar på verandan.
Emerald Tanager, Yellow-throated Euphonia är på
fruktmatningen, några White-crowned Parrots sitter i
ett träd en bit bort.
Det är bra med fågel i ett fruktträd vid observatoriet,
bland flera Bay-headed Tanagers kan vi se en
Rufous-winged Tanager, en fågel vi inte ser ofta.
Common Tody Flycatcher, Chestnut-sided Warbler,
m.m. håller till på en liten gräsplätt med någon buske. Vi
går över till att fokusera på häckarna av Rabo de gata.
Det står inte på förrän Hugo hittar en Black-crested
Coquette, en ung hane. Här flyger också Scalybreasted Hummingbird. Vi viker av på en trail ned i
skogen, en hona Smoky Brown Woodpecker visar
sig nästan omgående. Här sitter en Great Potoo på
dagkvist. Ojojoj vilken uppenbarelse, en fågelvärldens
Jabba the Hut! Vilken överraskning. På vägen tillbaka
vid observatoriet ses en Hepatic Tanager, en art man
brukar se enstaka av här. Vi avslutar på terrassen
innan Jaime kommer och hämtar oss. Då har han kört
tjejerna i gruppen till Fortuna för lite shopping och sen
släppt av dem vid hotellet.

Härlig lunch på Arenal lodge

Vrålapa

foto: Daniel Green

Collared Aracari

foto: Daniel Green

Black and Yellow Tanager

TOTALT 111 arter idag och sammanlagt därmed 289.

Chestnut-sided Warbler
foto: Daniel Green

foto: Daniel Green

Black-crested Coquette
foto: Daniel Green

foto: Daniel Green

Great Kiskadee

Utsikt mot vulkanen Arenal

Great Currasow
foto: Daniel Green

foto: Daniel Green
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Dag 9, lördag 25 jan 2020 Arenal – Monteverde
Regnig morgon så vi står under tak på lodgen och
spanar ut. En Crested Guan hörs på avstånd och en
Rufous Motmot ropar nära. Vid frukost är det åter
stimmigt på matningen utanför och Crimson-collared
Tanager är en av stjärnarterna, liksom Yellowthroated Euphonia. Idag kommer också Brown Jays
och ett gäng Chachalachas.
Klockan 8 är vi redo att fortsätta vår rundresa. En Bat
Falcon sitter i en torr trädtopp hyfsat nära vägen, det
är första gången hela gruppen får se den på resan.
Efter en timme är vi framme i lilla staden Nuevo Arenal
och kan ta en fika på the German Bakery. Några
Gray-breasted Martins sitter på ledningen utanför.
Apfelstrudeln är rykande varm och färsk, just uttagen
ur ugnen. Underbart!
Vägen upp mot Monteverde är skumpig men har
förbättrats sen förra året. Vi kör igenom den lilla
turiststaden Santa Elena och begår lunch vid
entrén till Monteverde Nature reserve. När det är
klart går vi de få metrarna till Kafé Kolibri och där
bara surrar det av kolibrier runt huvet på en. Det är
riktiga kluster med kolibris på en av matarna. Många
Lesser Violet Ear och Green-crowned Brilliant,
flera Talamanca hummingbird (f.d. Magnificent), och
Violet Sabrewing, ett fåtal Purple-throated Mountain
Gem och Coppery-headed Emerald. Det är riktigt
pulshöjande att försöka få bilder på dem alla och helst
i rätt vinkel så färgerna syns. Här serveras också det
godaste kaffe vi fått på hela resan (eventuellt någonsin
enligt vissa). I samband med det hittas också en ny
kolibri - Stripe-tailed Hummingbird. Vi checkar in på
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Monteverde Nature reserve och börjar vandra en av
stigarna där. Direkt får vi kontakt med en Slaty-backed
Nightingale Thrush som hoppar i kanten av stigen,
en Ruddy-fronted Quail Dove kommer next och är
förvånansvärt orädd. Ett par Costa Rican Warbler är
mycket nära, samtidigt som en Gray-breasted Wren
också nosar på oss. Slate-throated Redstart med sin
orange-gula undersida är en ny och trevlig bekantskap
och även den riktigt tillmötesgående, Ochraceous
Wren hörs, Prong-billed Barbet sitter förvånansvärt
nära även den. Sen vinkar Hugo till sig oss med frenesi
och man kan misstänka vad som är på gång; mycket
riktigt! en hane Resplendant Quetzal - praktquetzal sitter fullt synlig (nåja) i ett träd snett ovanför. Det är
alltid svårt att få in quetzalen i bild i sin helhet, med alla
mossbelupna grenar den ofta omger sig med. Det tar
lite tid men ljuset är bra och så småningom har alla fått
något de är nöjda med. Man får se det som ett otroligt
flyt att få in denna åtråvärda art redan ankomstdagens
eftermiddag. När vi stillat vårt lystmäte på Quetzal
vandrar vi vidare in i molnskogen, en flugsnappare
med tydlig ljus ögonring är en Eye-ringed Flatbill,
Red-faced Spinetail blir art nr 300, Plain Ant Vireo
kommer
därefter.
Spangle-cheeked
Tanager,
Lineated Foliage gleaner och Yellowish Flycatcher
är också bra obsar medan Silver-fronted Tapaculo
bara hörs (som brukligt). Mountain Thrush och Whitethroated Thrush blir också nya arter, den sistnämnda
poserar fint vid exit. Strax dessförinnan hade en Bufffronted Quail Dove spankulerat helt obrydd framför
oss så nära att bilder och film snart kunde exekuteras
med tillfredsställelse i det instrilande kvällsljuset.

Gruppbild med utsikt! Fr.v. Karin Fromholtz, Rolf Larsson, Lena Hörnestam, Johan Fromholtz,
Mats Bjersing, Leif Lagerstedt, Gunnar Hillerdal, Bengt Antonson, Hugo Villalobos.

foto: Daniel Green

TOTALT 66 arter idag och sammanlagt därmed 306.

Green-crowned Brilliant

Purple-throated Mountain Gem

Lesser Violet Ear

Purple-throated Mountain Gem
foto: Daniel Green

Talamanca Hummingbird
foto: Daniel Green
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foto: Daniel Green

foto: Daniel Green
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Dag 10, söndag 26 jan 2020 Monteverde – Ensenada
Det är klart och svalt och lite blåsigt ute när vi
samlas för morgonens första fågelskådning i lodgens
omgivning. En Lesson´s Motmot sitter nära i det
svaga gryningsljuset. Rufous-capped Warbler känns
igen från första morgonen på Hotel Bougainvillea - vi
är ju på ungefär samma höjd (1.100-1.200 m). Vi går
en liten slinga ner i vegetationen, det är ganska lugnt
på fågelfronten, men en Emerald Toucanet kan ses.
Long-tailed Manakin hörs, men ses inte.
En Gray-cowled Wood Rail knatar över vägen, där vi
stannar för att titta på ett gäng White-fronted Parrots
som stimmar i en trädkrona. White-eared Ground
Sparrow ses genom köksfönstret till restaurangen när
vi ska till att äta frukost. Bra revansch för de som såg
dem dåligt eller inte alls i Bougainvillea.
Kort transfer upp till reservatet Curi Cancha med lika
fin molnskog som i Monteverde-reservatet men också
med mer öppna miljöer. Vi hinner inte långt förrän det
är livat på stigen framför oss. En hygglig folkmassa
har samlats framför ett stort träd och där hålls inte
mindre än tre praktquetzaler, en hona och två hanar.
Lyckligtvis i ett öppet landskap och på en bred stig,
men det blir ändå lite trångt och stökigt, det får man
ta. När vi gjort vårt bästa för att få bilder upptäcks en
ny kolibri - Magenta-throated Woodstar - som rör sig
längs toppen på den täta rabo de gata-häcken intill.
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Gruppens kryssare och fotografer samlas. Därefter
fortsätter vandringen. Slate-throated Redstart visar
sig ännu bättre än i går, men blir sen lite svårare då
den väljer att hoppa runt i nedre delen av en skuggig
häck. Lite lättare är de två Philadelphia Vireo som
samsas med en Lesser Greenlet i ett lågt träd intill.
Wilson´s Warbler konkurrerar om uppmärksamheten
med Golden-browed Clorophonia och Elegant
Euphonia som födosöder uppe i trädkronorna. De är
inte helt lätta att få in. Lite högre upp hittar vi Yellowcrowned Euphonia både hane och hona som faktiskt
verkar ha ett bo här.
Vid kolibrimatningen finns också stora träd med en
slags mistlar som bär frukt. Här samlas återigen de
två stjärnarterna Golden-browed Clorophonia och
Elegant Euphonia. Små, men riktigt snygga finkfåglar.
En hona Smokey Brown Woodpecker dyker också
upp och även White-naped Brush Finch.

Philadelphia Vireo
foto: Daniel Green

Kl. 16.15 åker vi till salinerna för att skåda vadare. Det
ska vara högvatten nu så vi tror på mycket fågel och
visst, det finns en hel del.

Buff-fronted Quail Dove

Att vi är helt omgivna av kolibrier goes without saying.
Även här får vi se Magenta-throated Woodstar
hur nära som helst och även de små Stripe-tailed
Hummingbird och Coppery-headed Emerald.
En liten vända på Fikus trail, med helt imponerande
stryparfikusar ger en nära Lesson´s Motmot och
Plain Ant Vireo samtidigt som Slaty Antwren och
Olivaceous Woodcreeper, kort därefter Yellowish
Flycatcher.
foto: Daniel Green

Resplendent Quetzal

Lesser Greenlet

foto: Daniel Green
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Det går dvärgsnäppor (Least Sandpiper) och
sandsnäppor (Semipalmated Sandpiper) direkt vid
första salinens kant, även några tundrasnäppor
(Western Sandpiper).Flikstrandpipare (Semipalmated
Plover),
Amerikansk
skogssnäppa
(Solitary
Sandpiper), fläckdrillsnäppa (Spotted Sandpiper),
mindre gulbena (Lesser Yellowlegs) och ett antal
Black-necked Stilts hittas ganska omgående.
Amerikanska småspovar (Whimbrel) står längre
bort. Vi går vidare för att få bättre ljus och det är
egentligen ute i mitten av salinerna, där en byggnad
ger oss skugga och vi även har medljus som gör att
vi kan se hur mycket fågel det är. Majoriteten är som
vanligt sandsnäppor. Kan räkna över 50 Wilson´s
Plover (brukar vara färre än tio), några kustpipare,
Willetsnäppor. Tärnor och måsar finns det också,
Royal tern, Cabbot´s Tern och Laughing Gull. Bland
vadarna letar vi dock vidare och hittar styltsnäppor
(Stilt sandpiper). Hugo ser en Marbled Godwit i
motljus, så småningom flyttar vi fokus dit och ser att det
är fullt med mindre becksainsnäppor där. Oj, där har
vi en i sommardräkt hinner jag säga. Men strax visar
den vilken kort näbb den har, det är ju en kustsnäppa!!
Det har vi aldrig sett i Costa Rica förut. Hugo säger
att det ses enstaka varje år. Stort ståhej kring det och
alla ska se. Så småningom visar det sig vara minst 8
stycken, alla de andra dock i vinterdräkt. Roskarl och
Surfbird (2) kompletterar listan som därmed måste
anses som väldigt komplett på vadarsidan. Yellowcrowned Night heron, White Ibis (27), Wood Stork
(2), Snowy Egret, Little Blue Heron, fiskgjuse (1),
blåvingad årta (12) ses också. En hel del ladusvalor
flyger över, 2 Yellow-naped Parrots likaså.
Mats hittar en groda i badrummet när han ska duscha
på kvällen. Den tar Hugo hand om så den får bli fri. I
skymningen låter en Pacific Screech Owl intill våra
hus och på längre håll hörs senare Double-striped
Thick-knee.

Bananaquit
foto: Daniel Green

Sedan transfer ner mot Stilla havets torra, varma kust.
Vi har inte hunnit långt in i Ensenada-området förrän
det sitter en Turquoise-browed Motmot vid vägen,
där får vi även se en grupp Stripe-headed Sparrows
och några Morelet´s Seedeaters. En Mourning Dove
sitter på ledning längs vägen. Strax är vi framme vid
härliga Ensenada lodge och får känna härlig, tropisk
värme. Det blir ett snabbt dopp i poolen för de mest
badsugna. Givetvis ska man ha kikaren med sig dit
för det flyger Laughing Gulls och Royal Terns nere
vid stranden och bruna pelikaner en bit ut över
Nicoyabukten. Snart kommer Bengt förbi och undrar
vad det är för rovfågel som seglar där, vi tittar och fotar
och kan säkerställa Hook-billed Kite! Inte illa.

foto: Daniel Green

TOTALT 113 arter idag och sammanlagt därmed 345.
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Lesser Nighthawk

foto: Daniel Green

Dag 11, måndag 27 jan 2020 Ensenada
Det har varit en sval natt för att vara här nere på Stilla
havskusten, men ändå ack så mycket varmare än
alla tidigare dagar. Klockan fyra på morgonen började
Pacific Screech Owl väcka oss i våra bungalows.
Något senare tutar Ferruginous Pygmy Owl igång.
Men, men, väcks man av fåglar må man vara förlåtande
även om man förlorar någon timmes sömn. Lugnt och
stilla när vi samlas utanför i den begynnande gryningen
och tar en kopp kaffe. Idag är det båtexkursion, så vi
går ner mot bryggan. Tre Yellow-headed Caracaras
kommer flygande.
En flock vadare står på stranden och för ovanlighetens
skull är de flesta faktiskt Surfbirds - 27 stycken dessutom några roskarlar och kustpipare. Det är
högvatten men sjunkande så vi står på med full fart in
mot mangrovens vikar och kanaler, medan solen går
upp bakom oss. Enstaka hägrar, skarvar, pelikaner och
fregattfåglar, någon fiskgjuse passeras. Enstaka vadare
står i buskarna för att undgå högvattnet, amerikansk
småspov, Willet, fläckdrillsnäppa. Första stopp blir
för en Lesser Nighthawk (en nattskärra alltså) som
ligger och vilar på en gren, lyckligtvis med lite öppen
miljö framför sig.

Mangrove Hummingbird blir första mangrovespecialitet att ses, en liten, vitbröstad kolibri som
egentligen inte ser mycket ut för världen men har en
extremt liten världsutbredning och bara finns här i Costa
Rica och en bit in i Panama. Boat-billed Heron har vi
blivit lite bortskämda med på den här resan, men här
sitter de i alla fall. Ett par Yellow-naped Parrot flyger
över, en exklusiv art även det som häckar i mangroven
och i låga antal. Mangrove Vireo och (Mangrove)
Yellow Warbler får vi också se samtidigt som en Barethroated Tiger Heron låter som en jättegroda igen.
En liten sandrevel har skapats i ebben och här står
några Marbled Godwits, bruna pelikaner och
kungstärnor. När vi åker därifrån ser vi hur en Black
Skimmer kommer flygande och landar på ön, så vi
vänder tillbaks för att se den ordentligt. Det blir dock
fler på nästa ö, där står minst 20 bland tärnor, måsar,
pelikaner och diverse vadare. Vi åker också fram till
en liten fiskebåt, där två män håller på och tar upp nät,
flera pelikaner samlas runt dem och får en och annan
småfisk kastad till sig. Vid ytterligare en båt är en svärm
fregattfåglar aktiva. När vi kommer tillbaka står en del
kungstärnor och Laughing Gulls på bryggan.

Under frukosten upptäcker vi att det hänger minst
sju fladdermöss i palmbladstaket ovanför oss i
restaurangen. White-throated Magpie Jays kommer
oblygt fram och försöker snappa åt sig godsaker från
borden. Efter frukost går vi en promenad söderut.
Streak backed Oriole kommer till ett stort träd. Två
Black-headed Trogons håller till i ett av de första stora
träden. Vi går ner mot en liten vattenpöl, där spatserar
en amerikansk skogssnäppa (Solitary Sandpiper)
och en Northern Waterthrush. I träden på andra
sidan hittar vi ett par White-lored Gnatcatchers,
charmiga små synålsnäbbade, lite sädesärlelika fåglar
med kritvita undersidor och svarta huvor. Cinnamon
Hummingbird hålls i ett blommande träd. Common
Ground Dove och Banded Wren blir nya arter för resan
medan Yellow Olive Flycatcher är en gammal bekant.
En till nyhet är en Northern Scrub Flycatcher som vi
efter en stunds detektiv-arbete lyckas dechiffrera. Två
White-nosed Quati (näsbjörnar) kommer springande
rakt emot oss så vi får höja rösten för att de inte ska
springa in i oss. Rose-throated Becard, Nuttings
Flycatcher och Steely-vented Hummingbird kan
snart läggas till listan. Ett par Double-striped Thick
knee står ute på öppen gräsmark. När vi kommer
tillbaka surrar en Cinnamon Hummingbird i den
blommande häcken intill serveringen.
Vid 11 är det för varmt för att skåda så vi tar ett dopp
i poolen och softar lite. Poolen är dock långt ifrån
fågelfri zon, hit kommer två Black-headed Trogon och
födosöder i trädet intill, dessutom en Squirrel Cuckoo.
På eftermiddagen åker vi till en ranch i området som
heter Hacienda San Joaquin. En väldigt blyg guide
kliver på bussen och pekar ut lite fåglar i kanten på
en liten sjö/damm. Här går lite jacanor, styltlöpare och
även riktiga vadare, nämligen dvärgsnäppor (3) och
amerikansk skogssnäppa (3). Längs vägen ses en
sparvfalk (American Kestrel) i en trädtopp. Sen öppnar
sig en massa kreatursstängsel över allt sämre vägar tills
vi nästan kör fast i nån slags översvämmad fruktodling,
där en stor slang läcker vatten. Där ser vi tre Turquoisebrowed Motmots, varav en är utan flaggor.

Fiskare och bruna pelikaner
i Nicoyabukten

Black-headed Trogon
foto: Daniel Green

Squirrel Cuckoo

foto: Daniel Green

Black Skimmer, Willets, m.m.

Royal Terns, Cabbots Terns och Laughing Gulls
foto: Daniel Green
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foto: Daniel Green
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Nutting’s Flycatcher

Common Black Hawk

Mangrove Warbler
foto: Daniel Green

foto: Daniel Green

foto: Daniel Green

Lineated Woodpecker

American Pygmy Kingfisher
Ringed Kingfisher

Prothonotary Warbler

foto: Daniel Green

foto: Daniel Green

Krokodil

foto: Daniel Green

Panama Flycatcher
foto: Daniel Green
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foto: Daniel Green

foto: Daniel Green

Flodbåt på Tarcoles river
foto: Daniel Green
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Guiden leder oss ner till en våtmark där en Limpkin
(ralltrana), går men tyvärr går några för nära så
den flyger upp och iväg. Ett tiotal blåvingade årtor
(Blue-winged Teal), en Muskovy Duck och ett 70-tal
Black-bellied Whistling Duck håller också till här.
Lite närmare hörs upprepningsvis en Lesser Ground
Cuckoo.
Rolig bonus är att guiden pekar ut en Ferruginous
Pygmy Owl som spelar i dagsljus i ett träd nära oss.
På vägen tillbaka varslas det om att det kan finnas en
uggla till i en skogsdunge. Han ska vinka om det är värt
att följa efter honom, det är det tydligen för vi vinkas
fram och vidare, men oj vad långt han går, djupare
och djupare i en skog som blir allt mer myggrik. Det är
inte utan att man tvivlar på hur det här ska gå till slut,
men oj! En nattskärra - Common Paraque - flyger upp
och orsakar höga utrop, samtidigt flyger ugglan iväg…
ajajaj! hur ska detta gå? Guiden återlokaliserar den en
bit bort bara och vi kan smyga fram och få riktigt fina
obsar på en superfin Spectacled Owl! Den tittar oss
stint i ögonen och har vänligheten att sitta kvar en bra
stund. I början av vandringen också ett gäng Whitefaced cappuchin-monkeys. Flera Black Iguanas ses
också längs vägen.

Black-bellied Whistling Ducks
foto: Daniel Green

På vägen hem börjar det skymma och nattskärror
avtecknar sig flygande mot kvällshimlen, det är troligen
Lesser Nighthawk, men omöjligt att vara säker, kan
även vara Common. Några av oss tar en kall dricka
och går ner till utsiktspunkten. Solen har redan gått
ner men kvällshimlen har en angenäm rodnad, en
del fregattfåglar är ännu uppe i luften, sorlet från
hundratals tärnor och måsar på bryggan ger en fin
ljudkuliss.
Månskåran ligger som en skål och någon planet lyser
starkt intill den, är det venus? Middag på helstekt kött
och lite korvar, fläskkotletter (mixed grill helt enkelt),
lokalproducerat och allt med så jäkla bra smak. När
vi ska gå igenom artlistan kommer en skunk (Zorillo)
traskande helt sonika genom uteserveringen.

Spectacled Owl

Ferruginous Pygmy Owl
foto: Daniel Green

foto: Daniel Green

Dag 12, tisdag 28 jan 2020 Ensenada - Carrara
Pacific Screech Owl börjar 03.00 utanför men det
går bra att somna om sen. Ferruginous Pygmy Owl
väntar tills vi samlas vid kaffet precis då det börjar gry
05.40. Spot-breasted Oriole blir första ”dagfågel”
att sjunga in dagen. Fint. Vi rör oss ut till parkeringen
där det är fullt med fågel i det närmsta trädet med vita
blommor på bar kvist. Ofta riktiga fågelmagneter dessa
lövfällande, blommande träd. Flera White-throated
Magpie Jays, Två Hoffmans Woodpecker, flera
Spot-breasted- och Streak-backed Orioles också. En
något mindre, kanelbrun och svartbröstad/huvad fågel
är en hane Rose-throated Becard. En fladdermus i rak
flykt drar förbi. Yellow-headed Caracara flyger över
några gånger. Där en Ferruginous Pymgy Owl ropar,
uppträder ett antal fåglar i trädkronorna. Ett par Whitelored Gnatcatcher, flera gyllingar, Summer Tanager,
Yellow Warbler, Steely-vented- och Ruby-throated
Hummingbird, samt Green-breasted Mango och
ett par Scrub Euphonia. Great-crested Flycatcher
hörs. En Streaked Flycatcher är en ny bekantskap.
Ett större gäng ladusvalor ses i luften en bit bort.
White-tipped Dove, Ruddy Ground Dove och Inca
Dove representerar duvorna. Fortsätter söderut och
får närkontakt med två Brown-crested Flycatcher
i samma träd som en Yellow-throated Vireo och
återigen ett par White-lored Gnatcatcher. På en kulle
har vi en magnifik utsikt åt båda håll och kan verkligen
njuta av det unika landskap vi har omkring oss. Här
och var lyser det lila eller gult från träd som blommar
på bar kvist.
I backen där vi står hålls en Nutting´s Flycatcher i
gräset och när vi börjar gå tillbaka mot frukost hörs
Yellow Olive Flycatcher. Det verkar vara tema
flugsnappare idag! Slutligen kommer en Scissortailed Flycatcher flygande över oss också. Vid frukost
är de busiga White-throated Magpie Jays framme i
serveringen och försöker snappa åt sig mat igen, alltid
är det någon som lyckas.
Efter frukost har vi en dryg timmes fritid innan avfärd.
Vissa går ner till utkiken och bläddrar bland alla Royal
Terns och Laughing Gulls på träpiren. Enstaka
Cabbot´s Tern finns ibland dem också. De producerar
ett härligt sorl.

Spindelapa med unge

Halv tio är vi på väg i bussen söderut. Lena ser en
Scissor-tailed Flycatcher på ett staket och två
Double-striped Thick knees. Fikastopp vid Caldera
med havsutsikt. I lagunen på insidan Pan American
Highway står en hel del Laughing Gulls och Royal
Terns, vi letar förgäves efter avvikare, men plötsligt
kommer en präriemås (Franklin´s Gull) förbiflygande
på mycket nära håll. Fiskgjuse, bruna pelikaner,
fregattfåglar i luften och en del Willetsnäppor,
småspovar och en Tricolored Heron i vattenbrynet.
Morgonskådning i Ensenada
foto: Mats Bjersing
foto: Daniel Green
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Sandsnäppor
foto: Daniel Green

Incheckning och lunch på Hotell Villa Lapas. Vi hinner
med en guidad tur runt den stora trädgården under
Hugos ledarskap. Det blir ganska produktivt med
flera nya arter som kolibrin Blue-chested Goldentail,
Painted Bunting, Red-crowned Woodpecker. Även
läckra, stora Lineated Woodpecker, en Cocoa
Woodcreeper, en Green Kingfisher vid floden.
En del fjärilar och trollsländor flyger här, bl.a. en
makaonliknande fjäril med gröna band tvärs över
vingen som Hugo berättar flyttar ända från Ecuador.
Sen dags för båttur på Tarcoles-floden med tillhörande
(högstammig) mangroveskog. Redan vid starten
får vi se två Scarlet Macaws som kommer flygande
och slår till i ett träd helt nära. Ute på floden ses
några sandsnäppor, Double-striped Thick knees,
krokodilerna som brukar vara vanliga här är svåra att
se i det höga vattenståndet. Mangroven är lite mer
produktiv. Först får vi bra koll på en nära Prothonotary

Warbler, sedan Mangrove Yellow Warbler, som även
om den inte är en egen art, ändå är väldigt snygg. En
American Pygmy Kingfisher har vi turen att få se lite
av även om den inte poserar så glatt som den i Caño
Negro. Common Black Hawk visar sig flera gånger.
Mangrove-arter som Mangrove Vireo och Panama
Flycatcher får vi verkligen revansch på här jämfört
med Ensenada. En konstig fågel som det grunnas
länge på visar sig vara en albinistisk nymfparakit (!), i
samma veva upptäcks en Plumbeous Kite som till slut
alla får se i toppen på ett torrträd. En Rufous-browed
Peppershrike är inte lika tillmötesgående men hörs
i alla fall, likaså för en Pale-billed Woodpecker. En
Ringed KIngfisher visar sig desto bättre. Trevlig
båttur. En Spectacled Owl ropar nära receptionen på
Hotel Villa Lapas strax efter skymningen.
TOTALT 121 arter idag och sammanlagt därmed 386.

Tärnor, måsar, vadare
foto: Daniel Green

Heliconius hecale
Restaurangen på hotell Villa Lapas

White-throated Magpie Jay
foto: Daniel Green

Confusing Sister
foto: Daniel Green

foto: Daniel Green

Turquise-browed Motmot

Chestnut-mandibled Toucan

foto: Daniel Green

foto: Daniel Green
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Dag 13, onsdag 29 jan 2020 Ensenada - Carrara
Vi vaknar till regn idag igen. Vi går ändå upp och samlas
vid receptionen för en kopp kaffe. En Spectacled Owl
ropar dovt genom regnet. Det måste vara begynnande
häckningssäsong? Vi bestämmer oss för att gå bort
till ett tak där bussarna parkeras i bortre änden av
trädgården.
En Orange-billed Sparrow hoppar på gräsmattan.
Så mycket mer ser vi inte så vi flyttar tillbaks närmare
restaurangen där två stora träd med gula bär lockade till
sig en del fågel igår. Mycket riktigt för idag ser vi trogoner
direkt vi kommer. De första två är hane och hona Slatytailed Trogon, en större och rödmagad trogon, därpå
visar sig också Black-headed- och Gartered Trogon.
Se där - triss i trogoner i ett och samma träd! Fierybilled Aracari och Lesson´s Motmot låter sig också
väl smaka av bären. Sedan också manakiner, Hugo
hör både Red-capped- och Orange-collared- och vi
får även se Long-tailed Manakin. Detta alltså bara 20
meter från hotellets restaurang. Inte illa för en regnig
morgon i Costa Rica.
Vi begår frukost och får personligt lagade omeletter
med såväl grön chili som ost, lyxigt. Sen åker vi den
korta transfern till Carrara national park och ger oss
ut på en av lederna i skogen. Striped Cuckoo hörs
redan när vi börjar gå, ingen vanlig syn på de här
resorna.
Rufous-breasted Wren och Dot-winged Antbird blir
de första nya arterna, Slate-headed Tody Flycatcher
och Black-hooded Antshrike kommer näst. Vi stannar
vid en liten öppning med en förfallen cementbro.
Där stimmar en del fågel, bl.a. nysplittade Chirriqui
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Foliage Gleaner. Orange-collared Manakin och
Ruddy-tailed Flycatcher ses också. Black-faced
Antthrush och Collared Forest Falcon hörs. Greyheaded Tanager är bulkarten med ett helt gäng
aktiva och som det verkar ätandes myror. Följaktligen
finns det även myrfåglar här, inledningsvis Chestnutbacked Antbird. Kolibrin Blue-throated Goldentail
visar sig lite bättre än igår men är ändå svårsedd,
en Long-billed Hermit jobbar också på skogens
blommor. Black-bellied Wren sjunger fint och
är även en rätt snygg fågel att se på i svart och
rödbrunt. Turquoise-browed Motmot visar sig lite,
Plain Xenops likaså och innan det är dags att vända
åter hör vi en Three-wattled Bellbird ropa i fjärran,
en ack så svårsedd fågel numera.
Hemvägen börjar också bra med en Rufous Piha
som sitter helt öppet. Här är flera fåglar tjatigt aktiva
och kanske varnar de för en orm nånstans. Vi ser
Prothonotary Warbler, White-winged Becard och
säregna kolibrin Purple-crowned Fairy. Northern
Bentbill har en lite ful uppsyn.
En White-whiskered Puffbird sitter fint och nära och
blir startskottet för rena Antbird Bonanzan med DullMantled-, Bare-crowned-, Bicolored Antbird, ett
gäng Grey-headed Tanagers igen, en ung Tawnywinged Woodcreeper och en läckert gul- och svartansiktad liten sångare som skulkar på marken, vi får
jämföra bilder med boken innan vi kommer fram till att
det är en Kentucky Warbler. En riktigt läcker fågel.
Det blir det sista innan det är dags att skynda sig
tillbaka till Villa Lapas för lunch, vi är redan lite sena.
Men det var det värt.

Kentucky Warbler
foto: Bengt Antonson

Efter lunchvila åker vi ut till nationalparken igen och
vandrar en annan trail. En Black-throated Trogon hona
poserar villigt och ovanligt lågt bara några meter ifrån
oss vid stigen, en Great Tinamou går lugnt omkring på
regnskogens golv och går faktiskt att få några bilder på.
En mycket rund och brun hönsfågel i storlek lite större
än ett bowlingklot. En liten bäck lockar till sig badande
fåglar när eftermiddagen börjar bli sen. Först kommer
en Sulphur-rumped Flycatcher, ett par Chestnutsided Warbler och så en riktig färgklick - Red-capped
Manakin - en snygg hane i svart och rött. Kommer
och badar två gånger. En Green Honeycreeper får en
hona Blue-crowned Manakin att framstå som knappt
grön, mer grågrön. På vägen ut ur parken sitter en
ugglefjäril intill stigen och visar sig tydligt när man väl
upptäckt den.
TOTALT 105 arter idag och sammanlagt därmed 412.

Bicoloured Antbird

Golden-edged
Owl Butterfly

foto: Daniel Green

foto: Daniel Green

Great Tinamou
Oranged-collared Manakin

Black-throated Trogon

Grey-headed Tanager
foto: Daniel Green

foto: Daniel Green
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Silver-throated Tanager

foto: Daniel Green

Dag 14, torsdag 30 jan 2020 Carrara - Las Cruces
Klart och stilla väder, före frukost-vandringen går bort
genom Hotelträdgården (Villa Lapas) och uppströms
floden in i regnskogen. En White-whiskered Puffbird
sitter helt nära stigen i morgondunklet, sitter på ett
annat ställe senare när det är lite ljusare, så det kan
bli en del bilder ändå. En Wood Thrush ses ordentligt
för en gångs skull då den hoppar på en murken,
liggande stock. Golden-naped Woodpecker blir ny art
och klättrar i ett stort träd vid stigen, en Red-legged
Honeycreeper och Golden hooded Tanager fikar på
vita blommor i samma träd.
08.00 rullar bussen ut från Villa Lapas hotellområde och
vi styr söderut längs Stilla Havskusten. Ett tankstopp
blir perfekt för en snabb kaffe också. Något försenade
når vi Las Cruces Biological station vid 13.30 och är
väldigt nöjda med att få äta lunch direkt. Det här är ju
som sagt en biologisk station och inget hotel eller ens
lodge, så det är mer matsal än restaurang, men det
är en trevlig sådan och har en balkong med utsikt och
flera bord ute.
Direkt vi kliver ut får vi se fyra Blue-headed Parrots i
ett träd mittemot och dessutom seglar flera Swallowtailed Kites i luften utanför. Tjusigt!

Speckled Tanagers

Maten serveras vid borden på tallrik och känns
hemlagat god, en slags kycklingrisotto/ pilau med
bönpasta, grönsaker och nachos till.

Green Honeycreeper

White-whiskered Puffbird
foto: Daniel Green

foto: Daniel Green

Spot-crowned Euphonia

Erania Fulgens

foto: Daniel Green

foto: Daniel Green

foto: Daniel Green
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Därifrån kliver man direkt ut till verandan på andra sidan
där det finns blommande träd och fruktmatning. Ett par
Euphonias sitter i närmsta träd, de visar sig vara Spotcrowned Euphonias, sedan kommer även Thickbilled Euphonia fram och båda könen representerar
sig för båda arterna. En kolibri med synålsrak näbb
ser först mest grå ut på framsidan (grön ovan), i rätt
vinkel visar den dock upp en charmerande blå hals
och en metallsikt ljusgrön panna, det är en Charming
Hummingbird.
Då fruktmatningen ser tom ut frågar Hugo personalen
om bananer att lägga ut. Först kommer en ekorre
(Mountain Squirrel) och tar en banan, sen kommer
han och tar en banan till, vi får börja mota bort honom
för att det ska bli något över till fåglarna. För fåglar de
kommer! Först kommer de Euphonias vi redan sett
och några Crimson-backed Tanagers, sedan Green
Honeycreeper, Silver-throated- och Golden-hooded
Tanager, sedan ökas wow-faktorn när två Speckled
Tanager slår ner, släggan därefter blir en Lesson´s
Motmot som är underbar att se och fotografera så
nära.
Det var riktigt hett i solen när vi klev ut på terrassen,
sen kom en regnskur också. Flera Swallow-tailed
Kites seglade fint och hyfsat lågt över oss. Hugo
föreslår en walkabout runt den omgivande Wilson
Botanical garden - känd som Centralamerikas mest
artrika. Grey-headed Chachalacas, Crested Guan,
Yellow-throated Toucanet, en flugsnappare som är
antingen Acadian eller Alder Flycatcher, lite smått och
gott men inget speciellt ses. Solen skiner och det är en
alldeles lagom temperatur ute. Vi vandrar ner i skogen
och till utsiktstornet en bit bort som skyltas redan från
huvudbyggnaden. Det är hyfsat högt och når ovanför
trädtopparna med utsikt mot en dal och en åsrygg. Ett
par seglare drar förbi utan att kunna artbestämmas.
En Roadside Hawk och lite gamar är uppe och flyger
också, några flockar Crimson-fronted Parakeet
flyger tjattrande förbi som om de vore på kvällssträck.
Bright-rumped Attila sjunger högljutt och nära. I
det närmaste trädet hoppar en Paltry Tyrannulet,
en Black & white Warbler och Chestnut-sided
Warbler. En annan krona nedanför hyser lite Tanagers
och Green Honeycreeper, Bay-headed-, Goldenhooded-, osv. Där visar sig också två Scarlet-thighed
Dacnis, vilka färgbomber! Egentligen perfekta att
avnjuta ovanifrån då det turkosblå på dem är på rygg
och axlar. Orange-Billed Sparrow och Orange-billed
Nightingale Thrush, samt White-throtaed Thrush
hörs i skogsdunklet på väg tillbaka.
En Great Tinamou ropar riktigt högljutt alldeles utanför
våra rum vid skymningen. Till middag får vi en riktigt
god lasagne med gott om kalla och varma grönsaker
till.
TOTALT 101 arter idag och sammanlagt därmed 425,
varav 41 endemer. (Dagssnitt på antal arter är nu 99,37
= 100!)
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Lesson’s Motmot

King Vulture
foto: Daniel Green

foto: Daniel Green

Dag 15, fredag 31 jan 2020 Las Cruces
Klar, lite kylig morgon, en del har fleecetröja på medan
Hugo kommer i T-shirt redan innan gryningen. Det
kommer bli hett idag säger han. Vi vandrar ner till
utsiktstornet och förstås upp de 75 stegen i detsamma.
En Crested Guan sitter på några få meters håll i
en cekropia och låter sig inte störas av oss heller.
En halvstor, mörk fågel kommer flygande och det
är ju en Oropendula, och inte vilken som helst utan
Crested Oropendula (som nästan bara finns här
i hela Costa rIca) det visar sig strax att tre stycken
födosöder i ett blommande Poro-träd med orange
blommor. Ett morgonsträck av tjattrande Crimsonfronted Parakeets passerar med några flockar på
sammanlagt något 100-tal. Isthmian Wren sjunger
med lite rosenfink-ton och är en ny split från Plain Wren
(som alltså delats upp i tre arter, förutom Isthmianockså Cabanis´ Wren och Canebreak Wren - samtliga
nu kryssade på resan). Fiery-billed Aracaris, en ung
Crested Caracara, Scaled Pigeon, m.m. ses.
Efter frukost blir det så smått kalabalik då en Whitecrested Coquette dyker upp vid verandan, det är dock
inte alla som får se den ordentligt eller kommer åt att
ta bilder så vi hoppas på en repris. En lokal guide Jayson - möter upp och tar oss med på en vandring
runt trädgården. En White-throated Thrush och en
Gartered Trogon blir en bra start. Ett par Yellowfaced Grassquit bygger bo intill en palmplanta, en
White-tailed Emerald (!) besöker en blommande
buske där tre Scaly-breasted Hummingbirds också
sitter. Strax ovanför både hane och hona av Lesser
Goldfinch. Som om det inte vore nog med nya arter
pekar Jayson ut en Snowy-bellied Hummingbird som
återkommer några gånger till en och samma sittplats.
Se där - tre nya kolibrier på drygt en timme - och riktiga

specialiteter dessutom. Eye-ringed Flatbill, American
Redstart, Golden-winged Warbler, Greenish Elaenia,
m.m. ses. Lesser Goldfinch är också ny för resan och
de flesta deltagarna.
Ett kluster med fjärilslarver inspekteras på en planta.
Enligt Jayson är de kända för att ha en hallucinogen
effekt om de konsumeras (så därför gör vi inte det). De
tillhör arten Eumaeus godarti - White-tipped Cycadian
- en juvelvinge med svart-röd-vita teckningar, och med
känd utbredning från Nicaragua till Ecuador.
Vi vandrar nedåt i den nästan parkliknande
trädgårdsmiljön och lyssnar och tittar. Blue Black
Grosbeak, Yellow Olive Flycatcher ses. Stigen slutar
i en slags utsiktspunkt med några stenbänkar i ett par
imponerande King Kong-palmer intill. Strax upptäcks
en seglande adult King Vulture! Det är resans första
så det blir en del höga tillrop, kort därpå ytterligare
en. Speckled Piculet är man inte heller bortskämd
med i detta landet så det känns som en ren bonus när
den dyker upp. Black Hawk Eagle seglar också på
terminalerna och visar sin omisskännliga vingform med
buktande vingbakkant. Double-Toothed Kite, Broadwinged Hawk ansluter också i skyn och möjligen även
en Great Black Hawk. Eftermiddagen tillbringas i allt
väsentligt på den stora verandan där fågelmatningen
inbjuder till bra bilder och det blommande trädet
chanser på kolibrier som Charming Hummingbird
(regelbunden)
och
White-crested
Coquette
(oregelbunden). Streaked Saltator och den karibiska
formen av Variable Seed-eater ses bra.
TOTALT 102 arter idag och sammanlagt därmed 438,
varav 41 endemer. (Dagssnitt på antal arter är = 100!)

Crested Guan
Skådning ovanför lövverket

foto: Mats Bjersing
Swallow-tailed Kite
foto: Daniel Green
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Dag 16, lördag 1 feb 2020 Las Cruces – Punta
Marenco
Vädret är klart och morgonen är sval. Gryningskören
avsevärd. Två Swallow-tailed Kite flyger förbi i
studsande, närmast ängshökslik flykt, när vi får oss en
kopp kaffe på verandan. Före-frukostvandring nedför
vid Las Cruces. Hittar väl egentligen ingenting nytt, men
en hane American Redstart är vi inte så bortskämda
med, så det blir en njutning. Black and white Warbler
i samma träd. Blue-headed Parrots ses lite bättre än
tidigare. Black-striped Sparrow och Rufous-tailed
Jacamar hörs. På matningen som vanligt Thick-billed
Euphonia, Green Honeycreeper, Streaked Saltator,
Speckled Tanager, m.fl. Vid utcheckningen ses ett
större gäng White-collared Swifts, kanske 100, första
flocken med seglare sedan La Selva. Ö.h.t. mycket
sämre med seglare i år, möjligen har de väderflyttat då
det varit osedvanligt kallt och regnigt över främst norra
och östra landet i år.
Idag avreser Karin och Johan som bara bokat två
veckor, de ska tillbringa sin tredje vecka på Nicoyahalvöns västkust på tu man hand. Vi andra styr vidare
söderut. Ser strax ner över låglandet med utbredda
oljepalmodlingar, de ersatte bananodlingar här sedan
dessa drabbats av en svampsjukdom för 20-30 år
sedan, berättar Hugo. Vi gör ett första stopp ute i ett
öppet jordbrukslandskap invid några blommande träd
utanför Ciudad Neily. Oj vilken hetta! När vi tittar upp
ser vi direkt en Fork-tailed Flycatcher och en Orchard
Oriole (den enda bruna gyllingen) i trädet. Här ses
också en Streak-headed Woodcreeper, Yellow
Warbler, Baltimore Oriole, m.m. En kolibri visar sig
vara en ny art - Veraguan Mango - som en Greenbreasted Mango men med grön, snarare än svart slips.
Även det en kolibri med mycket liten världsutbredning.
Vi kliver ut en bit på en gräsväg, där en snygg Redbreasted Meadow Lark sitter i en låg buske och
sjunger. Ännu en Fork-tailed Flycatcher sitter också
lågt i en buske och låter sig fotas på nära håll. Vilken
läcker fågel! Den gör flugsnapparutflykter mot vårt håll
och är både underhållande och njutbar. Det visar sig
att det är två fåglar och de har ett bo uppe i trädet intill.
Striped Cuckoo hörs.
En del fåglar är uppe och seglar; bland en hel del
kalkongamar, också flera Wood Storks, senare två
Roadside Hawk, 20 Bronzed Cowbird flyger förbi,
även några Giant Cowbird. Vi kör så småningom lite
längre på grusvägen men kommer inte långt för det
sitter Smooth-billed Ani och Roadside Hawk nära,
men en väldigt rödbrun rovfågel tilldrar sig mer intresse,
Savanna Hawk! En art som nyligen börjat etablera
sig i södra delarna av landet och kommer närmast
från Panama. När vi når en bro får vi se flera Crested
Oropendulas betydligt närmare än förut, Gunnar får
t.o.m. några bilder. Bron är för liten för bussen, så vi får
vända och påbörjar istället resan ner mot Sierpe där vi
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anländer ett litet färjeläge med en butik och kafé. Det är
stimmigt av turister här och vi leds fram mot en båt som
snart blir mer än fullpackad, men vi får i alla fall sitta.
När vi styr ut med båten börjar kaptenen styra in mot
stranden och pekar in bland träden, där ligger en orm
ihopringlad i en palm - en liten Boa constrictor, lite
längre fram en betydligt större och gultonad orm, en
Mangrove Boa. Nästa gång han styr in mot land är folk
nästan lite otåliga, men då pekar han ut en fantastisk
fågel; en Common Potoo som sitter på toppen av en
avbruten trädstam. Den ser ut att flämta lite i värmen
och vänder sig möjligen lite långsamt, kaptenen vänder
båten så båda sidorna får se den nära och ta bilder.
Vilken överraskning! Sedan ökas farten och vi drar på
rejält på floden och sedan ut på själva Stilla Havet.

Fiery-billed Aracari

Fork-tailed Flycatcher
foto: Bengt Antonson

foto: Daniel Green

Från båten ser Mats två American Oystercatchers,
Bengt ser Green Kingfisher, senare ses Royal Tern
och Laughing Gull också. Vi åker längs kusten av Osa
peninsula, det är en otroligt vacker, regnskogsklädd
kust vi åker längs med, det går undan och havet
gungar. Efter ca halvtimmen saktar vi in och närmar
oss stranden. Till vår stora förvåning backar båten in
mot en liten ficka mellan klipporna på en strand. Vi
anmodas att ta av oss skorna och hoppa i, för att vada i
land. Sedan bildar vi kedja och langar iland packningen.

White-crested Coquette

Väl uppe vid lodgen sätter vi oss till bords och får så
småningom riktigt väl kylda drycker och kan pusta ut,
samtidigt håvrar en hane White-crested Coquette
vid blommorna precis utanför verandan. Maten är
riktigt god och påminner om lasagna men kanske är
det ostgratinerade caneloni med köttfärssås. Hur som
helst mycket gott. Vi får sen våra bungalows och tar en
dusch innan det är dags att samlas för lite kaffe och
så småningom en eftermiddagspromenad in i skogen.
2 Masked Tityra hälsar på i Cekropia-trädet närmast,
en Squirrel Cuckoo i närmaste häck. Litegrann
bakom huvudbyggnaden börjar regnskogen, en efter
en kommer sex Fire-billed Aracaris inflygande mot
något träd vi inte ser. I skogen ser vi Olivaceous
Woodcreeper, Plain Xenops, en Chestnut-backed
Antbird skulkar, men syns ganska bra och nära.
Black-striped Woodcreeper blir ny art för resan och
en Bright-rumped Attila visar sig ovanligt bra, Scalecrested Pygmy Tyrant likaså.

foto: Gunnar Hillerdal

Common Potoo, unge

foto: Daniel Green

När vi kommer tillbaka mot lodgens baksida flyger
både Blue-fronted Goldentail och Violet-headed
Hummingbird i ett träd med vita blommor. Bruna
pelikaner glider längs kusten och flockar med
kalkongamar drar fram och tillbaka medan solen börjar
gå ner och månen börjar bli halv i motsatt väderstreck.
Ikväll somnar vi till bränningars rytande. Vilken plats!
TOTALT 107 arter idag och sammanlagt därmed 446, varav
41 endemer. (Dagssnitt på antal arter är nu över 100!)

Bruna pelikaner

foto: Daniel Green

Birdsafarisweden - Res / www.birdsafarisweden.se / daniel@birdsafari.se / +46-(0)706-184316
40

Birdsafarisweden - Res / www.birdsafarisweden.se / daniel@birdsafari.se / +46-(0)706-184316
41

Costa Rica 2020

Costa Rica 2020

Red-lored Parrot

Dag 17, söndag 2 feb 2020 Punta Marenco
Klar, stilla morgon, här är det aldrig svalt, men helt
behagligt denna tidiga timme, man kan börja i shorts
och T-shirt. Har personligen sovit nonstop precis hela
natten för första gången på resan. Scarlet Macaws
kommer flygande nära och Red-lored Parrots sitter
mycket nära vid verandan på den tidiga morgonen.
Minst tre Fiery-billed Aracaris poserar fint på ett par
avbrutna trädstammar framför lodgen, Yellow-headed
Caracara flyger förbi. Efter frukost går vi längs stranden
söderut, här och var leder stigen ner till fina havsvikar
och stränder med paradisisk kvalitet. Vi ser enstaka
Laughing Gulls, Royal Terns och Cabbot´s Tern. På
en sten sitter en mindre rödnäbbad tärna med en Royal
Tern, det är en Elegant Tern i sommardräkt, alltså med
helsvart hjässa. Oftast ser man dem i vinterdräkt och
med gul näbb, men näbbfärgen kan variera avsevärt
mellan röd och gul. Amerikansk småspov och en del
fläckdrillsnäppor hålls också på stränderna. Ett par
Black-hooded Ant Shrike och en Riverside Wren
visar sig, Dot-winged Antwren hörs. Vi vandrar på till
en plats där en liten, klar flod med sötvatten rinner ut i
havet och även bildar en lagun. Några gamar står vid
lagunen och i tubkikare visar det sig att en av dem är en
ung kungsgam - King Vulture - med kondor-liknande
huvud. Den breder ut vingarna och motar undan de
mindre kalkon- och korpgamarna vid ett par tillfällen.
Inget annat än en kunglig föreställning.
På vägen tillbaka är en hona Black-throated Trogon
lågt och nära, strax därpå flyger en Bare-throated
Tiger Heron plötsligt upp vid stigen, två meter från
Hugo, den blir sedan sittande i ett träd och ser ut som
en reptil.

Punta Marenco beach

foto: Daniel Green

foto: Daniel Green

Yellow-headed Caracara

Tillbaka på lodgen är det en bra bit kvar till lunchen som
ska serveras först klockan 13 idag. En Brown Booby
flyger förbi, en fiskgjuse med fisk i klorna lite senare.
Mitt på dagen när det är för hett kan man hålla sig i
skuggan på verandan och försöka få bilder på Whitecrested Coquette eller Charming-, eller Violetheaded Hummingbird, alla dyker upp med jämna
mellanrum i korta sejourer på blommorna framför.
När eftermiddags-vandringen ska börja är det flera
Scarlet Macaws i trädgården och en Southern
Beardless Tyrannulet hörs, men ses inte. Vi går den
backiga vägen in och lyckas efter en knapp halvtimme
lokalisera ett par Black-cheeked Ant Tanager - en av
de svåraste endemerna i Costa Rica, som bara finns här
på Osa-halvön och en liten bit in på fastlandet. Hanen
är fint mörkröd på bröst och krona. Leif dröjer sig kvar
och återupptäcker fåglarna som sedan - särskilt hanen
- visar sig mycket bättre så alla får bilder. Riktigt kul!
Flera mindre seglare flyger omkring vid lodgen men det
är dåligt ljus och vi kan inte artbestämma dem.

Scarlet Macaw
foto: Daniel Green
foto: Daniel Green
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Dag 18, måndag 3 feb 2020 Punta Marenco
Idag har vi bestämt oss för att äta frukost tidigt eftersom den serveras redan från 06.00 här - och
därefter gå en längre sammanhängande vandring.
Den första fågelrösten som hörs innan gryningen är
Tropical Kingbird. Red-lored Parrots och Scarlet
Macaws underhåller på närhåll utanför terrassen och
käkar mandel i träden mellan stugorna. En Brown
Booby flyger lågt över ytan och på hyfsat håll också.
Hanen White-crested Coquette är morgonpigg och
suger nektar framför frukostborden. Bra ljus på mindre
seglare med tydligt ljus övergupp så det är Costa Rican
Swift (Grey-rumped finns bara norrut) Vi vandrar inåt
regnskogen igen på Hugos inrådan, vi har ju bara gått
där på eftermiddag förut och morgonen borde vara
mer livlig. Black-bellied Wren sjunger flöjtigt med
drag av sommargylling, Black-hooded Antshrike,
Long-billed Gnatwren hörs också. En mellanstor
flugsnappare orsakar diskussion men bör vara Greatcrested Flycather. Där en Short-billed Pigeon ropar
både 3-stavigt typiskt och turturduve-likt rullande
hålls tre hanar Red-capped Manakin i en trädkrona.
Gartered Trogon har hörts och nu även Slaty-tailed
Trogon. Fina Blue Morpho-fjärilar flyger förbi oss på
nära håll. I ett något öppnare parti hörs flera fåglar,
verkar vara en blandflock med White-lined Tanager,
Rufous Mourner, Tawny-crowned Greenlet, Lesser
Greenlet, och här sitter ju en White-throated ShrikeTanager! Den gul-svart-vita, törnskatelika fågel som
bara vissa fick se från de hängande broarna vid Arenal.
Den återkommer vid tre tillfällen på vandringen och
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sitter tidvis lågt. En Baird´s Trogon hörs - först fjärran,
sedan allt närmre och så upptäcker Hugo den i en stor,
öppen trädkrona. Det är den svåraste av Trogonerna
i CR. Det är ganska högt upp men går bra att tuba
in. Den spelar länge från samma position och här
dyker även minst två Slaty-tailed Trogons upp. En
högfrekvent hackspettstrumning kommer från en Redrumped Woodpecker, även Pale-billed hörs. Himlen
är molntäckt vilket verkar till vår fördel, hettan dröjer och
fågelaktiviteten består. Streak-chested Antpitta hörs
och en Masked Tityra landar i ett träd ovanför oss. En
White-necked Puffbird siktas plötsligt i en krona där
den blir kraftigt mobbad av en Tropical Gnatcatcher
(som troligen har ett bo i närheten). En riktigt häftig och
sällan sedd fågel. Ruddy Woodcreeper är ny, Blackspotted- och Wedge-billed Woodcreeper ses också.
Lågt intill stigen upptäcks slutligen ett par Goldencrowned Spadebill - ännu en lokal specialitet som
ingen av oss har sett förut.
Hundratals bruna pelikaner passerar i stora flockar förbi
lodgens terrass idag. En Common Black Hawk ropar
och gör en slags spelflykt utanför, en Yellow-headed
Caracara reagerar på det och kommer sättande. Efter
lunch ska vi göra en båtexkursion ut till Isla del Caño
som ju hägrar som den hemlighetsfulla ön fullt synlig
rakt utanför Punta Marenco. Vi ser mest Royal Terns
och Brown Boobies, men det är ändå härligt att
vara ute på havet i soligt väder och med lagom stora
vågor. En svarttärna (av den amerikanska underarten
surinamensis) är väl turens enda riktiga överraskning.

Punta Marenco

foto: Daniel Green
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Solnedgång vid Punta Marenco
foto: Daniel Green

Dag 19, tisdag 4 feb 2020 Punta Marenco – Talari
Mountain Lodge
Frukost redan kl 6 efter en natt med lite regnskurar,
men när det gryr är det klart och varmt igen. En Longbilled Hermit hälsar på nära vid blommorna framför
verandan, Yellow-bellied Tyrannulet sjunger i
trädgården precis som vi ska lämna lodgen. Ny researt
och ny art för de flesta i gruppen. Arten finns bara
längst i norr och längst i söder i landet. Två helt skilda
populationer, vilket kan föranleda frågan om framtida
särbehandling.
Vi går ner till båten och får vänta några minuter innan
det är dags att åka. Det blir inte lika fullt denna gång,
men vänta…vi går in vid en till strand och ska tydligen
hämta fler passagerare. Några Cabbot´s Terns
flyger runt i viken och en Snowy Egret patrullerar
på stranden. Kaptenen är påpasslig när vi åker längs
mangroven och vänder plötsligt som på en 5-öring, alla
undrar varför och vi förstår snart; strandskogen är full
av en flock Ekorrapor (”herr Nilsson-apor”) som rör
sig kvickt längs kanten. De är riktigt snabba men de
är också många vilket gör att man får flera chanser
att se några av dem i full figur och t.o.m. deras söta
ansikten. Efter en hyggligt lång session är det dags för

repris på den Common Potoo som satt på dagkvist
här på utresan, gott så, men som om det inte vore nog
pekar skepparn sedan ut en unge i ett bambustånd
ett 20-tal meter därifrån. Den är mycket ljusare än sin
förälder och omger sig följaktligen av ljusgråvita, torra
bamburör där den är perfekt kamouflerad. En Graycowled Wood Rail skymtas på mangrovestranden
När vi ska till att angöra bryggan kommer två Southern
Lapwings flygande. Vi hinner köpa en kaffe innan
Jaime (vår chaufför som inte varit med ut till Osa) gasar
iväg bussen och vi är på rull igen genom Costa Ricas
olika habitat. Först passerar vi en massa palmodlingar,
men efter ett tag svänger vi upp i bergen mot San
Isidro el General. Efter 1,5 timmar blir det stopp för
lunch vid en vägkrog med vacker utsikt. Vi har inte
hunnit beställa förrän fem-sex Swallow-tailed Kites
kommer seglande. Innan maten kommit in hittas två
King Vulture - om än på långt håll. Plötsligt sitter en
Laughing Falcon i Cekropia-trädet rakt utanför. Den
”gör en Kalle Anka” och kliver raskt in bakom lövverket
på samma gren när kamerorna dras fram. Absurt! Två
Double-toothed Kite seglar i fjärran också, se där med
de vanliga gamarna blev det sex rovfågelarter på den
här lunchen. En Gray-cowled Wood Rail spankulerar
förbi också.

Döskalle- / Ekorrapa

Laughing Falcon

foto: Daniel Green

foto: Daniel Green
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Vi kör igenom San Isidro när Hugo börjar speja i
presumtiva trädtoppar. På andra stoppet kan man se
5 Masked Tityras i en trädkrona och sen ropar Hugo
till…Turquoise Cotinga! Där sitter den! Som om inte
det vore nog hänger vi sedan in Tropical Mockingbird
också, samt en Piratic Flycatcher på samma ställe.
Vi anländer Talari Mountain Lodge vid 13.15-tiden.
Vi får fritid till 14.30 och vissa passar på att testa
poolen. Sedan träffas vi vid verandan, där det också
finns en fruktmatning och möjlighet att beställa kaffe,
vilket vi givetvis gör. Frukten lockar några Red-legged
Honeycreepers, Green Honeycreepers, Scarletrumped Tanagers, m.m. Ljuset är fint mot träd och
blommande buskar på framsidan, så vi har att göra ett
tag. En Rose-breasted Grosbeak flyttar sig närmare,
en Piratic Flycatcher är väl inte direkt nära men hyfsat
inom synhåll. Baltimore Oriole syns bra i flera dräkter
och Masked Tityra likaså, inte perfekt men närmare
än så här har vi aldrig lyckats få en. Gray-cowled
Wood Rail går på baksidan terrassen vid skogens
kant även här. En Lesson´s Motmot flaxar förbi vid
fruktträdgårdens början.

Costa Rica 2020

Punta Marenco lodge

Efter en dryg timme har vi noterat 42 arter varav
Snowy-bellied
Hummingbird,
White-crested
Coquette, Green Kingfisher och Amazon Kingfisher
kan nämnas. Riktigt kvittrigt och livligt i trädkronorna
med sjungande och spelande Kiskadees och
Tropical Kingbirds, samt även Streaked Flycatcher,
t.ex. Vi uppmärksammar att Palm Tanager faktiskt
sjunger riktigt likt en vanlig järnsparv, sjunger gör
också Orange-billed Nightingale Thrush, Rufousbreasted Wren. En ensam myskand - Muskovy Duck
- flyger över på lite höjd - en ovanlig syn. Både Redcrowned- och Smokey Brown Woodpecker, Black
Phoebe, Yellow-throated Vireo, mm. Över frukosten
ses Rose-breasted Grosbeak.

När vi väl går ut på promenad börjar vi vid våra hus där
det visar sig att Hugo fått tips om att det ska sitta en
Common Potoo utanför rum nummer sju. Den hittar
vi strax i ett torrt träd och det blir alltså dagens tredje
Potoo! De är såå charmiga dessa superunderliga,
fulsnygga fåglar.
Common Paraque visslar i skymningen. Vi går en
nattrunda med pannlampor efter middagen men ser
ingenting utom Potoon som sitter kvar på sin plats.

foto: Daniel Green

Great Kiskadee
foto: Daniel Green

Brokig
kardinal
Masked Tityra

Red-legged
Honeycreeper
foto: Daniel Green

Dag 20, onsdag 5 feb 2020 Talari Mountain Lodge
Vi konstaterar att Potoon sitter kvar i sitt träd på tidig
morgon, sedan går vi ner till poolen och utsikten mot
floden.

foto: Daniel Green

foto: Daniel Green
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Efter frukost åker vi ca 35 minuter upp till reservatet
Los Cusingos, här var den kände naturvetaren och
författaren Alexander Skutch bosatt och hans hus ser
ut att renoveras för tillfället, men används alltjämt för
möten och liknande. En Common Potoo pekas ut av
en lokal guide och det är den fjärde på två dygn. Vi
börjar bli bortskämda. En hane Black-throated Trogon
ses bra. Vi tittar lite i trädgården runt Alexanders hus
och går sen en ganska lång och kuperad trail i den
välväxta regnskogen. Det blir dock hett snabbt denna
soliga morgon och fågelaktiviteten avtar tidigt. En
Rufous Piha sitter snällt, Squirrel Cuckoo hyfsat
bra. En rödbrun fågel som får torra löv att falla till
marken blir föremål för diskussion, är det en Leaftosser? en Foliage Gleaner? Hugo avgör slutligen på
lätet att det är en Russet Antshrike. Tawny-winged
Woodcreeper, Northern Barred Woodcreeper, Plain
Xenops, blir behållningen i slutet av trailen. De två som
går först, dvs Hugo och Mats har turen att få se en
Ruddy Quail Dove på stigen framför sig, innan den
flyger och slukas upp av grönskan, som brukligt är med
dessa normalt skygga duvor. När vi kommer tillbaka till
trädgårdsområdet får vi se en fantastisk slända med
blå och svarta markeringar på vingtopparna. Den ser
ut som en helikopter på något sätt och måste vara en
av världens största flicksländor, känd som Helicopter
Damselfly. Det visar sig vid efterforskning att vi ser två
olika arter här, Megaloprepus caerulatus är jättestor
(25 cm vingbredd) och har blåsvarta vingmärken.
Dessutom ses Mecistogaster linearis som är mindre
och med gulvita vingmärken. White-shouldred
Tanagers ses också just här. På sista uppförsbacken
före entrén upptäcker Lena en Great Tinamou på
marken i sluttningen, vi har hört en under vandringen
också.
Efter lunch åker vi lite högre upp i bergen till 1.700
meters höjd till Talomuco lodge. Swallow-tailed
Kites flyger högt och lågt på vägen dit. Redan direkt
vid ankomst får vi syn på en kolibri som vi bara sett
litegrann av förut; White-tailed Emerald (Las Cruces),
här flyger också White-throated Mountain Gem

som vi däremot inte sett förut på resan. Först den
rödbruna honan, sen flera hanar och även ung hane
kan studeras. Rufous-colored Sparrow är vanlig
och Common Clorospingus är kärt återseende från
Cinchona. Hugo beställer kaffe från det kanadensiska
värdparet som driver detta ställe - Talomuco lodge.
Green-crowned Briliant verkar utgöra bulkart bland
kolibrier här, men en pytteliten kolibri, med rödbruna
flanker dyker upp i en buske intill oss, det är Scintillant
Hummingbird, ännu en ny art för resan och även
det en kolibri med en mycket liten världsutbredning.
Med Stripe-tailed Hummingbird, Violet Sabrewing,
Green Hermit och Rufous-tailed dito blir det summa
8 olika kolibri-arter här.
Slaty Flowerpiercer visar sig i häcken framför oss, en
Elegant Euphonia sätter sig i en trädtopp och sjunger
vackert, i samma räjonger hålls flera Rose-breasted
Grosbeaks, 7 kommer senare ner på ett av fruktborden
samtidigt. En hane Summer Tanager kommer också
nära. Hugo hör en Scrub Greenlet (först misstagen för
Rufous-browed Peppershrike) och de som hänger med
tvärs över trädgården får i alla fall se lite av den, där
också ett par fina Red-headed Barbets. Red-Faced
Spinetail visar sig också. En holländsk kille får bilder
på en White-naped Brush Finch, men ingen av oss
får se den, tyvärr. Tillbaka till Talari för en lugn kväll
på verandan, med god middag. Potoon utanför rum 7
sitter kvar på sin gren. Även vid 21.30 på kvällen, flera
timmar efter mörkrets inbrott. Nog sitter den och ruvar?
TOTALT 114 arter idag och sammanlagt därmed 467,
varav 41? endemer. (Dagssnitt på antal arter är nu
99,74 = 100!)

Common Potoo
foto: Daniel Green
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Purple-throated Mountain Gem
foto: Daniel Green

Talamanca Hummingbird
och Lesser Violetear
foto: Daniel Green

White-throated Mountain Gem

Fiery-throated Hummingbird

Vulcano Junco
foto: Daniel Green
foto: Daniel Green

Dag 21, torsdag 6 feb 2020 Talari Mountain Lodge –
Paraiso Quetzal – Savegre
Morgonkören tycks livligare denna helt klara morgon.
Idag samlas vi på verandan i gryningen. Hugo har
hört Tropical Screech Owl under natten och Bengt
nu på morgonen, så troligen var det den ugglan
som sågs sitta på trappräcket till restaurangen före
middagen igår kväll. Yellow Green Vireo hörs nu
och Hugo spelar upp lätet för att verifiera. Även det
ny art för resan. Solen går upp och ljuset smeker färg
på de blommande buskarna utanför, Snowy-bellied
Hummingbird visar sig, en Piratic Flycatcher hörs,
Strek-headed Woodcreeper klättrar flera gånger på
stammarna närmast receptionen. På baksidan hörs de
smällande ljuden ifrån en spelande Orange-crowned
Manakin. En fiskgjuse flyger förbi, liksom flera
Crested Caracaras. En Grey-headed Tanager dyker
upp på fruktmatningen, den första sedan Carara.
Fikastopp på La Georgina på 3.100 meters höjd efter
bara en dryg halvtimmes transfer från Talari. Tyvärr är
det tomt i kolibrimatarna, personalen meddelar att de
har kokat ny sockerlösning, men att den inte har svalnat
ännu. Några Lesser Violet-ear, Green-crowned

Brilliant, Volcano- & Talamanca Hummingbird ses
ändå. På en fruktmatare dyker Yellow-thighed Brush
Finch upp och i buskarna rör sig flera Slaty Flowerpiercers. Även stora Large-footed Finch rör sig i
trädgårdens buskage.
Vädret är alltjämt bra när vi kommer upp till Cerro de
la Muerte. (3.451 meter över havet) Praktiskt taget
omgående hittas Volcano Junco. Timberline Wren
kommer inte långt därefter men den rör sig snabbt
mellan buskarna och är lite svårsedd, sången är silvrigt
ren, hög och klar precis som luften häruppe. En Redtailed Hawk seglar högt uppe i skyn, flera Volcano
Hummingbirds besöker blommande buskar.
Lunch är inbokad på Paraiso Quetzal lodge. Vid
verandan stimmar det av kolibrier så det är lika bra att
börja där och skåda av sig lite. Nytt här är Fiery-throated
Hummingbird med (i rätt vinkel) regnbågsfärgade
strupar. De omges av Lesser Violet-ears och
Talamanca Hummingbirds, men står sig bra i numerär,
mer fåtaliga är de diminutiva Volcano Hummingbird.
Ett gäng duvor landar i några trädtoppar inom synhåll,
det är Band-tailed Pigeons, den mest ringduvelika
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foto: Daniel Green

av alla duvorna här. En Acorn Woodpecker i samma
trädtopp. Long-Talled Silky Flycatcher hörs och ses
i bärbuskar först på lite håll, sedan närmare. Härligt
nystekta forellfileér med knaprig skinnsida serveras
oss och sedan kaffe från espresso-maskin. De som
vill stannar kvar på verandan/ i trädgården för att
fotografera. Hugo tar med oss andra på en lite brant
trail som går i nedförslut direkt intill verandan. Vi hinner
inte långt förrän ett par Black & Yellow Philoptila
(f.d. Black & Yellow Silky Flycatcher) uppenbarar sig
vid stigen, därefter en Black-cheeked Warbler. Hugo
reagerar på ett läte och visst…det är ju en Quetzal
som ropar! Vi tittar upp och först flyger en hona förbi,
sedan ser vi en hane sittande helt exponerad. Gunnar
får en riktigt bra bild innan den flyttar sig utom synhåll.
Det blir starten på ett litet artfyrverkeri som drabbar
oss längs stigen; Ruddy Treerunner, Barred Becard,
Collared Redstart, Black-thighed Grosbeak, Barred
Parakeet, Wrenthrush, Sooty-capped Clorospingus,
hängs in inom loppet av en kvart. Dessutom ses Black
& Yellow Philoptila igen med flera ex. När vi kommer
tillbaka upp i trädgården ser vi två Golden-browed
Clorophonias som sitter och mumsar bär lågt i buskar
intill stigen. Vilka tjusiga fåglar! Snart är vi samlade

med fotograferna från verandan - som haft en hel
del att göra med alla kolibrier och Long-tailed Silky
Flycatchers på nära håll.
Vi styr ner i Savegre-dalen där solen skiner (lite molnigt
på slutet vid Paraiso Quetzal) och vi checkar in på Suria
Lodge med imponerande blomning i sina trädgårdar.
Vi är alla på hugget för mer fåglar så vi bestämmer
oss för att gå uppströms floden och titta. Stripetailed- och Scintillant Hummingbird födosöker i
blommorna vid lodgen. Vi hinner inte långt förrän
Hugo hör en sjungande Black-capped Nightingale
Thrush i skogskanten, samtidigt pekar Lena ut ett par
små hönsfåglar på marken intill stigen. Javisst, det är
Spotted Woodquails! Lite längre fram ser vi tre till
som dessutom verkligen bjuder på riktigt fina närobsar
och bildlägen.
När vi går från middagen ropar en Dusky Nightjar
under stjärnklar himmel och blir därmed art nummer
500.
TOTALT 109 arter idag och sammanlagt därmed 500.

Birdsafarisweden - Res / www.birdsafarisweden.se / daniel@birdsafari.se / +46-(0)706-184316
49

Costa Rica 2020

Costa Rica 2020

Dag 22, fredag 7 feb 2020 Suria Lodge, Savegre
Traditionell, tidig Savegre-morgon med fokus på
Quetzal. Mössa, vantar, långkalsonger, ylletröja,
dunjacka, i stort alla kläder man har kommer till
användning i den kyliga morgonen. Utom för Rolf,
som nöjer sig med långshorts under dunjackan (!)
En Quetzal hona hittas ganska omgående vid den
klassiska kurvan. Här ropar också en hane, men det
dröjer utan att den visar sig så vi flyttar iväg några
hundra meter bort. Sooty Thrush, Long-tailed Silky
Flycatcher, Tufted Flycatcher, Wilson´s Warbler,
Hairy Woodpecker. 2 Black-capped Nightingale
Thrush sitter på ett staket intill vägen och visar upp sig
för eftersläntrarna i gruppen. Till sist förkroppsligade
sig Quetzal hanen och har den goda smaken att stanna
kvar länge också. När alla är (efter omständigheterna)
nöjda med obsar, film och bilder återvänder vi till lodgen
för frukost.
Vi packar ut våra grejer i bussen och går sedan
en avslutande liten vandring längs floden. Tufted
Flycatcher, Mountain Elaenia, Flame-colored
Tanager, Yellow-thighed Finch, Ochraceous Wren,
Ruddy treerunner, Yellow-winged Vireo, Yellowish
Flycatcher, Hairy Woodpecker är ju alla bra fåglar.
Spot-Crowned Woodcreeper, Spotted Barbtail och
Lousiana Watherthrush blir de tre sista, nya arterna
för resan. En Red-tailed Hawk sitter jättenära i ett träd
längs vägen och Jaime stannar bussen så vi får några
bilder. Sedan får vi stå på för att hinna till San Jose och
checka in på eftermiddagsflyget till Panama city och
vidare hemåt. Det går som på räls hela vägen.
Tack för denna gång Costa Rica!

foto: Daniel Green

Golden-browed Clorophonia

Long-tailed Silky Flycatcher

TOTALT 51 arter idag och sammanlagt därmed 505.

foto: Daniel Green

foto: Daniel Green

Spotted Woodquail
Black-cheeked Warbler

foto: Daniel Green

Resplendent Quetzal
foto: Daniel Green

foto: Daniel Green
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foto: Daniel Green
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Resan är ett samarbete mellan
Birdsafarisweden och Karlmark Resor.

foto: Daniel Green
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