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Dag 1,14 januari 2012 

Efter att ha sett Hudsonfloden, Manhattans berömda och omisskännliga skyline, 

Empire State building och Frihetsgudinnan landar vi på Newark-flygplatsen utanför 

New York. Vi sätter oss på Lasses erfarna inrådan på Gallagher Steak house och 

avnjuter friterade calamares, grillade hamburgare, club sandwich och en runda kalla 

öl. Klockan står på 22.14 svensk tid och 16.08 lokal tid och vi har således rest i 14 

timmar eller sen 06.00 från Arlanda (t.o.m. 02.30 från Västerås- helt otroligt). Så det 

är skönt att få slappna av lite. Nu är större delen av resan faktiskt gjord.  

 

Det är precis midnatt i Costa Rica när vi sätter oss på vår hotellbalkong och pustar ut. 

Då har jag personligen i princip sovit mig igenom hela flighten till San José (så trött 

var jag) men där möttes vi av en strålande glad och pigg Hugo Villalobos med 

chaufför Beenie och en rymlig buss som raskt tog oss till ganska lyxiga Hotell 

Bougainvillea i San Josés utkanter. Nicke bjuder på en virre och vi hör cikador och 

något fågelljud, det är lagom varmt, en lätt vind fläktar, månen är halv och ligger på 

rygg. På kullarna i fjärran lyser det från små byar. Hela resan har tagit 23 timmar från 

flygstart (26 hemifrån Västerås) Det känns spännande och härligt att vara på en ny 

kontinent och få upptäcka nya fåglar. 

 

Dag 2, 15 januari 2012 Hotel Bougainvillea – Rancho Naturalista 

Det är inte utan förväntan vi kliver ut i den stora hotellträdgården i gryningen. När 

ljuset börjar tillta är den första fågel jag ser en Motmot – det är kul för det är en fågel 

man känner igen, trots att jag aldrig sett den förut. Det är en Blue-crowned Motmot 

och den sätter sig hyfsat nära faktiskt. Vi hör det genomträngande lätet från en 

Rufous-tailed Hummingbird och ser den ryttla i silhuett mot gryningshimlen, senare 

visar den sig fint och nära och det är mitt livs första kolibri. Men det allra första läte 

vi hör idag lär vi oss sen är vanliga, lilla gärdsmygen House Wren, inte alls olik vår 

europeiska. Mjuka, flöjtande ljud härrör från en större gärdsmyg – Rufous-naped 

Wren – som vi också hittar bobyggande i en buske. De har en lång stjärt som bär drag 

av turturduva med sina vita kanter. En annan tidig obs på morgonen i svagt ljus är en 

förbiflygande rovfågel som Hugo artar till White-tailed Kite – något jag länge 

betvivlar – men visst har han rätt, vi kommer att se den igen. Trädgården hyser ett 

hyggligt galleri av fågel, givetvis inkluderar den Costa ricas nationalfågel Clay-

coloured Thrush – El Yiguirro, markhoppande sparvarna White-eared Ground 



Sparrow (som vi bara ser här på hela resan). I bortre delen av trädgården kommer en 

större fågel flygande som jag artar direkt – Montezuma´s Oropendula! – 

omisskännlig förvisso, men har också just prytt omslaget till Handbook of Birds of the 

World, vilket är den huvudsakliga anledningen till att jag känner igen den. Vår första 

hackspett blir strax därefter en Hoffman´s Woodpecker och är också lite 

upphetsande. En första nordamerikan i ett träd framför oss går jag bet på, men kanske 

är det en hona Baltimore Oriole. 

Efter 30-talet sedda fågelarter checkar vi ut och drar ut på vår rundresa. Ett par 

timmar landsbygd senare är det dags för ett kaffestopp på ett väghak med lite natur 

och utsikt i Cervantes de Turrialba. Det regnar så vi sitter först inne och fikar medan 

regnet smattrar mot terassens korrugerade plast-tak och dimmoln skymmer det mesta 

av sikten som dock inte helt kan skymma att vi har lite berg omkring oss. Men snart 

spricker det upp lite och vi är genast på hugget med aktivt fågelletande och 

artbestämning. Vi börjar i grönskan vid parkeringen på fikets baksida där vanliga 

(kommer det visa sig) Common Tody Flycatcher, Rufous-collared Sparrow och 

Yellow-faced Grassquit visar sig. Skyarna bjuder på både Black- och Turkey 

Vulture, men snart också två olika Gray Hawks, ad + juv, som kommer flygande 

riktigt nära och vållar debatt, men vi kan ju ingenting om de här fåglarna. Black and 

White Swallow är lite som hussvalor. Pulsen stiger avsevärt när en ny, snygg liten 

kolibri dyker upp och gäckar oss, det glänser metalliskt från den i vissa vinklar. Det 

visar sig vara en Scintillant Hummingbird. Stora Boat-billed Flycatchers och Blue-

crowned Motmot posterar ledningarna strax utanför chiringuitot (=väghaket) och när 

vi fortsätter sitter Tropical Kingbirds längs vägen lite här och där. En anonym 

avtagsväg, en skarp krök och brant stigning tar oss in i skogen och vi är plötsligt 

framme vid Rancho Naturalista. En liten lodge omgiven av regnskog och snart sitter 

vi bjudna till lunch på en terrass med fågelmatning på första parkett. Ojojoj, aldrig har 

det väl varit svårare att sitta still vid en måltid. Leende, glad personal bjuder oss en 

varm, smakrik soppa och man får en kall öl till. Men snart artar vi kolibrier och andra 

godingar för glatta livet. En hona Green-breasted Mango har en vit linje längs sidan 

mot en mörk mage och är grön ovan, så den är lätt. Violet Sabrewing är ännu mer 

specifik med böjd näbb, blå glans i dräkt och vit mage. Violet-crowned Woodnymph 

kommer därnäst och redan där kanske man kan tycka att det börjar snurra i huvudet. 

Därefter artas Green Hermit,  Stripe-throated Hermit, Green Thorntail och 

Brown Violetear och man kan bara garva och inse att man hamnat i Hummingbird 

heaven. Möjligen inser man det till fullo just kl.15.44 när vår första Snowcap visar 

sig – då är det full pott på bingobrickan! 

De här små godingarna surrar för fullt runt verandan, på blomkrukor och 

kolibrimatare. Snowcapen tycks föredra rabatten med Cola de gata, en buske med lila 

blommor på en lätt slingrande stjälk, som är planterad i kanten av den lilla gräsmattan 

framför terassen. Där är också fruktmatningen, som givetvis hyser sitt galleri av 

illustra gäster också. Stora, pladdriga Grey-headed Chacalacas har ingen europeisk 

motsvarighet men är som hönsfåglar med långa ben, Yellow-billed Cacique en svart 

traststor fågel med konformad näbb, flera tangaror; Crimson-collared-, Passerinis-, 

Palm-, Blue-grey-, White-lined Tanager kan relativt lätt artas men Hugo uttrycker 

förvåning över Crimson-collared, så den kanske inte alltid är att förvänta sig här. Den 

är snygg i kolsvart och knallrött i skarp kontrast. 

Buff-throated Saltator är som en grov törnskata med lite ont öga. En ny hackspett 

verkar vara en karaktärsart här, Black-cheeked Woodpecker. Vi stiftar också vår 

första bekantskap med lilla spelevinken Bananaquit som vi sedermera kommer se på 

många platser i Costa rica, en gul och svart liten gärdsmygtyp med vitt ögonbryn, 



spetsig, lätt böjd näbb, ständigt pigga upptåg i kikaren och snärtiga läten i mungipan. 

Innan skymningen vandrar vi ner mot en naturlig pool där kolibrier brukar ta sitt 

kvällsdopp, det sker också ikväll. Inte många men flera olika arter anländer och ställer 

sig att ryttla längs poolen innan de störtdyker ner i vattnet i ett hastigt dopp. Den som 

syns bäst är förstås den lille Snowcap – vars kritvita hjässa glöder som ett irrbloss i 

regnskogsskymningen. Det lustiga är att kolibrierna turas om och aldrig badar mer än 

en av dem åt gången, det blir som ett litet spel av det hela. Magiskt! 

Middagen är inte riktigt klar så Hugo tar med oss bara några få steg bort från lodgen 

men där en liten utsikt bjuds. Vi står i princip i trädtoppshöjd och tittar neråt i 

sluttningen. En Tropical Parula visar sig fint i ett träd rakt framför oss, jag gissade 

på Parula faktiskt så det var kul att ha lite rätt, känns som den messångare den är. I en 

öppen trädkrona tvärs över kliver två jättefåglar ut, det är Crested Guan, något i stil 

med en stor kalkon. Imponerande varelser det finns i regnskogen. Hugo pekar ut läten 

av Dusky-capped Flycatcher, Streak-headed Woodcreeper och nattskärran 

Common Paraque. 

Efter middagen tycker Hugo att vi ska kolla om vi inte kan få se någon nattskärra 

också och går förbi vår utkikspunkt vid entrén och ner där en ensam gatlykta lyser 

upp grusvägens krök. Mycket riktigt, där sitter en Common Paraque på vägen – 

snyggt Hugo… och magiskt! Och kvällen fortsätter i magins tecken. På en liten 

vandring till nattfjärilslampan prasslar det i grenverket ovanför oss och en Kinkajou 

– eller Martilla på spanska – klättrar omkring där uppe, ska tydligen äta honung och 

ha en lång tunga, ser ut som ett spökdjur/ lori typ, korta öron, lång svans. Får också en 

skymt av en halvstor uggla som flyger iväg men kan givetvis inte avgöra vilken art. 

Kanske är det den Mottled Owl som hörs senare under kvällen alldeles bakom 

lodgen. Vi träffar nattvakten Hilbert som tycker att vi ska följa med honom så han kan 

visa Armadillon – bältdjuret. Den brukar finnas alldeles här bakom sista huset, 

förkunnar han, men när den inte är det leder han oss länger och längre in i skogen. Det 

är becksvart omkring oss, Liselotte börjar prata om att hon vågar nog inte gå längre nu 

men det vill Nicke absolut göra, så han tycker de kan lämna mig med vår okände – 

presumtive lönnmördare – eskortera damen tillbaka till lodgen och sen komma 

tillbaks, men nej, nej, nej,. Där går även min gräns. Nån jävla måtta får det vara. Jag 

minns faktiskt inte hur det slutar men vi får snart se bältdjuret som också hamnar på 

film och vid en glänta får Nicke hispan när fladdermöss börjar fladdra runt våra 

huvuden. Det är bara för att det hänger kolibrimatare där men Nicke tycker det är 

närkontakt av lite väl tredje graden. I sandbrinken intill stigen, som löper längs en 

sluttning lyser Hilbert med ficklampan in i ett runt hål. Vi kikar in och vafalls.. där 

sitter en fågel. Vi kan se benen och kroppen men inte huvudet. Flankerna har ett 

fjälligt mönster. Vid hemkomst tittar vi i boken, det enda vi kan tycka att det liknar är 

Scaly-breasted Wren, men vilka är vi att säga nåt? Dagen efter kommer en annan 

lokal guide fram till oss och säger, om ni går neråt stigen där så ser ni ett runt hål i 

sandbanken, där bor det en Scaly-breasted Wren! High Five! Faktum är att Hugo 

pekat ut dess läte för oss tidigare, ett högt visslande, som en järpe. Vi somnar till 

regnskogens kör av grodor och insekter. 

 

 

Dag 3, 16 januari 2012 Rancho Naturalista 

Morgon vid Rancho Naturalista. Man vaknar praktiskt taget med adrenalin i kroppen, 

regnskogens ljud har hörts in genom rummets tunna väggar, det har regnat lite under 

natten, när gryningen kommer tystnar grodor och insekter och fågelkören tar form. 

Det är härligt att uppleva det här. Black-headed Saltator, Bright-rumped Attila, 



Black and White Warbler, Mourning Warbler blir nya arter redan före frukost och 

när vi väntar för att gå på regnskogsvandring dunkar det hela tiden in nya arter, 

Orange-billed Sparrow, Paltry Tyrannulet, Yellow-bellied Elenia, Cinamon 

Becard, Long-billed Gnatwren, Olive-backed Euphonia, många av dem hörs bara 

och pekas ut av Hugo som är otrolig på läten. Vi vandrar in i regnskogen på en smal 

stig. Det är inte lika fågelrikt mitt i skogen men plötsligt sitter våran första Trogon – 

en Collared Trogon – i canopyn ovanför oss. Vi hinner avnjuta den bara så länge, 

men sen är den borta, lika plötsligt som den upptäcktes. Hugo identifierar White-

ruffed Manakin på lätet och några ser Plain Ant-vireo. 

Vid gläntan med kolibri-feeders har vi en häftig och frustrerande session där vi ställer 

oss att spana upp i trädkronorna och ser en hel del fåglar. En del går att arta, andra 

inte, men framförallt har vi svårt att lyckas visa fåglarna – som hela tiden rör sig – för 

varandra. Det är sångare, vireos, flugsnappare, en ”mixed flock” helt  enkelt. Riktigt 

stimulerande ändå tycker jag. En tydlig fågel är Golden-winged Warbler med sin 

svarta haklapp och gula hjässa. Ett konstigt vattenkluckande ljud visar sig komma 

från Montezuma´s lillebrorsa Chestnut-headed Oropendula. Storebror själv ståtar 

annars med det knasigaste ljud jag någonsin hört från en fågel. Jag upplevde flera 

gånger som att det kom något nedfallande genom lövverket utanför lodgen här på 

Rancho tills jag insåg att det var ”Montezumorna” som var upphovsmän till detta 

prasslande läte, som verkligen påminner om nedfallande nötter genom torra löv eller 

nåt, för övrigt bara ett av många läten i dessa märkliga fåglars rika vokabulär. 

Vid en grind och där en betesmark öppnar sig får jag ögonen på en speciell fågel, en 

mycket långstjärtad gök med rödbrun kropp och svartvita stjärtteckningar. Jag slår 

larm och Hugo säger Squirrel Cuckoo! En riktig snygging. En groda (Olive Tree-

frog) och en ödla (Slender Anole) ses på vandringen och bland småkryp märks de 

marsherande små lövklippar-myrorna (leaf-cutter Ants) och dessutom någon stekel/ bi 

som stinger förbipasserande rätt rejält utan att knappt synas alls. Vissa får springa 

förbi platsen, en del får utslag. 

Lunch intas på Ranchos veranda och efter den ser vi en hane av den lilla kolibrin 

Green Thorntail som flyger karakteristiskt med stjärten uppåt. Mourning Warbler, 

(gulaktig med grått huvud) och Chestnut-sided Warbler har möjligen skulkat lite 

förut men ses nu bra vid matningen. Så även Baltimore Oriole av båda könen. Den 

första honan av Snowcap likaså, betydligt mer oansenlig än den starkt lila hanen. 

Nicke har dessutom turen att hänga in en kolibriart som ingen annan lyckats se, 

nämligen Bronze-tailed Plumeleteer. Han har mer spring i benen än oss och går en 

extra promenad när vi andra vill sitta still på verandan med en kall öl och njuta av alla 

kolibrier och fruktätare på nära håll. Det renderar honom en bamsestor Owl butterfly 

på ett träd vid stigen medan vi andra känner oss nöjda med alla fototillfällen som 

bjuds på verandan och de är åtskilliga. 

Pigge, engelska lodgeguiden Oliver tar oss som vill (det blir Nicke, Hugo, Liselotte 

och jag) med på en vandring downhill på grusvägen. Vid första kröken (där Paraquen 

låg i går kväll) går vi åt andra hållet längs betesmarkernas staket. Där ser vi snygga, 

gulsvarta Yellow-throated Euphonia, Golden-hooded Tanager och Paltry 

Tyrannulet. Men först när vi kommer ner en liten bit till och landskapet öppnar sig 

mer prickar vi in några verkliga stänkare. Först sitter en Rufous-tailed Jacamar med 

sin synålsnäbb i vädret och prålar i kanten av en glänta. Strax därpå sitter en Long-

tailed Tyrant, en svart, söt liten fågel med vitt runt ögat och på ryggen och långa 

stjärtspröt med flaggor, a one-of-a-kind bird. Den gör flugsnapparlika utflykter med 

sin stjärspröt svajande i luften, riktigt läckert. En Black-throated Wren sjunger 

nästan cettisångarlikt intensivt helt nära i en vassrugge vid vägen. Även White-



breasted Woodwren sjunger idogt längs stigen. 

Vi går upp till Lisas föräldrars hus, Cathy and John Erb (Lisa Erb driver lodgen 

Rancho naturalista) ett präktigt timmerhus på en gräsklädd hylla i landskapet med 

magnifik utsikt över dalen. Det är gamla människor, pappan är 80+ men ack så vital. 

En riktig he-man, vi bjuds in på husesyn och får kolla sovrum och badrum och 

balkonger, vilket place! I rabatten utanför spanar vi bland kolibrierna med idel Green 

Thorntails. Blue and white Swallows häckar som hussvalor på huset. 

Nattfjärilslampan lockar flera riktigt läckra Moths, men här saknar man uppenbarligen 

artkunskap. Det blir till att ta bilder på de mest speciella i alla fall. 

 

Dag 4, 17 januari 2012 Rancho Naturalista 

Tidigt strax innan gryningen samlas vi på verandan där kolibrierna redan börjat surra 

runt matarna. Snowcapen visar sig i det svaga gryningsljuset, den är ofta ute i gryning 

och skymning. Sen går vi till nattfjärilslampan. Jag förstår inte varför vi inte gjort det 

tidigare. Här pågår ett drama och ett skådespel. Vissa – men verkligen bara vissa 

fåglar – flera av dem som vi inte sett tidigare – samlas här, uppenbarligen för att 

livnära sig på insekter som lockats av lampan och sitter kvar i gryningen. En Tawny-

chested Flycatcher hoppar förbi med en nattfjäril i näbben. En Plain Antvireo 

sjunger 1-2-3-4-5 som en inverterad rödvinge. Red-throated Ant-Tanager visar sig 

med både hane och hona. 

Morgonkören består av Montezuma´s och Chestnut-headed Oropendulas, Orange-

billed Sparrow, Bright-rumped Attila, Golden-crowned Warbler, White-

breasted Woodwren, osv.  

Efterlängtade fåglar som dyker upp är Masked Tityra (2), Keel-billed Toucan och 

Collared Aracari som till och med vågar sig fram på matningen. 

 

Vi åker på utflykt mot Lake Angostura med Oliver. Första stopp blir det oundvikligen 

när vi korsar floden Rio Tarcorice, där ses nämligen en fläckdrillsnäppa och 2 Black 

Phoebes i den uttorkade flodbädden. Snart måste vi tvärstanna igen när vi når en 

savannliknande biotop och det är fågel i luften. Här står både en Green Heron och en 

Green Ibis i vattenkanten, svartröda Red-breasted Blackbird är flertalig men emot 

oss kommer samtidigt en rovfågel som vi inte blir riktigt kloka på, inte så konstigt, det 

är en ung Mississippi Kite och vem har sett en sån förut? Diskussionens vågor hinner 

dock gå höga först. Svarta Groove-billed Anis underhåller i savannen. Läten från 

stora Macaws hörs men de visar sig komma från fåglar i fångenskap. Men vi ser även 

äkta papegojor här i form av White-fronted Parrot. Gray-crowned Yellowthroat är 

något i stil med en något grövre sångare. Den här unika miljö övergår strax till stora 

hästhagar vid en gård men här finns också överraskande grejer, Southern Lapwing 

och Tropical Mockingbird är stjärnfåglarna men en White-throated Crake som 

börjar spela i gräset intill oss är också en spännande slamkrypare även om den aldrig 

visar sig. En mindre flock med svalor på telefontrådarna visar såväl ladusvala som 

Blue and White Swallow, Northern Rough-winged och Southern Rough-winged 

Swallow. Fin sång bjuds av en legendarisk savann- eller rättare sagt präriefågel, 

nämligen Eastern Meadowlark. Grannt gul och svartbröstad. Blue-black Grassquit 

och Yellow-faced Grassquit är också nya arter i haglandskapet. 

Själva sjön ligger som vid en herrgård med en parkliknande miljö, men vad sjutton, 

det finns fågel här. Luften är full av Black- och Turkey Vultures men från en brygga 

nere vid stranden ser vi Snail Kites, det visar sig snart flera stycken, både unga och 

gamla och det här var en art som i alla fall inte jag hade förväntat mig på resan. Ser 

speciell ut. Vattenfåglar i övrigt bjuds i form av Purple Gallinule, Little Blue 



Heron, Neo-tropical Cormorant, Great White Egret, Snowy Egret, Fasciated 

Tiger Heron, Northern Jacana, Great Blue Heron. Vi går en sväng längs sjön och 

när vi spanar över sjön fastnar vi för en Utter som springer på stranden på andra sidan. 

Neotropical Otter heter arten på engelska. Det finns en hel del änder i sjön också, 

men många är lite för långt bort för säker artbestämning. Lesser Scaup (mindre 

bergand), Black-belied Whistling Duck, Muskovy Duck klarar vi av men de 

kricklika simänderna må vi lämna därhän. Här flyger också våra första Blue Morpho 

– en spektakulär, intensivt klarblå jättefjäril. 

Det är svårt att lämna ett så fantastiskt område men lodgen Sarapiqi som blir nästa 

anhalt är charmig med runda hus med vasstak som egentligen är av plast, men det 

finns fågel att se här också. När vi anlänt och installerat oss tittar vi runt poolen och 

ser att här finns fruktträd som lockar superläckra Red-legged Honeycreeper såväl 

som Green Honeycreeper. Folk ligger och solar medan vi kliver omkring med 

kameror och kikare i högsta hugg. Fruktmatningen är placerad precis framför 

restaurangens öppna halvuteserveringen under vasstak. 

I aftonen tar vi en kort promenad ner till den närbelägna floden. Där händer först inte 

så mycket, vi är nog lite trötta till mans så folk börjar troppa av tillbaks till rummen, 

men jag antar Nickes utmaning att stanna fem minuter till, det visar sig vara ett riktigt 

bra beslut. En ny kolibri – en Long-billed Hermit ställer sig och ryttlar alldeles 

framför oss i vattenbrynet. Torrent tyrannulet är en annan ny art ute i floden, men 

Hugo har sett nåt ännu värre. Han verkar sprickfärdig av upphetsning och säger åt oss 

att titta uppströms i flodens förgrening och minsann efter några långa sekunder kliver 

en Great Curassow ut på den öppna stenstranden och den djungelhönan är inte lätt 

att se. Dessutom är den 91 cm lång (!) Hugo såg honan och nu kom hanen utklivande i 

egen hög person och tillsammans gick de iväg över flodbädden innan de slukas upp av 

grönskan på andra sidan igen. Ett unikt ögonblick. Som om det inte vore nog börjar 2 

Vermiculated Screech Owl vissla helt nära oss i skymningen. De är som små 

dvärguvar och vi får aldrig syn på dem trots att de är jättenära, men de skänker 

stämning. Den kvällen njuter vi riktigt fina drinkar på terrassen vid poolen, det här 

stället har klass. 

 

Dag 5, 18 januari 2012 Sarapiqi 

Ännu en gyllene morgon. Gryningen kommer 05.45 och fåglar börjar höras. Kolibrier, 

Oropendulas, Common Tody Flycatcher, Vermiculated Sreech Owl, flockar av 

Crimson-collared Parakeets drar runt och skränar. En hona Orange-collared 

Manakin hoppar i rabatten utanför hotellentrén. Men ett av de mest spännande 

fynden är en kolibri på bo. Alldeles vid mandarinträdet i den mest livliga delen av 

trädgårn mellan restaurangen och poolen ligger en hona Rufous-tailed och ruvar ett 

par meter upp i en buske.Vandring på trail med hängbro står på programmet idag och 

det känns förstås spännande. Hugo menar att de mörkgrå seglare vi ser över hotellet är 

Vaux´s Swift. Men ute på skogstrailen blir det ännu mer seglare med 20-talet 

Chimney Swifts, och en Lesser White-tailed Swift – en seglare med vit övergump, 

dito strupe och långa stjärtspröt. På samma ställe – en högt belägen liten träbalkong 

med utsikt över floden ser vi en Wood Stork komma flygande över skogen. En stor 

vit och svart stork som glider långsamt och majestätiskt över regnskogen, känns 

spännande. 

På hängbron på väg tillbaka får vi stanna för ett par Black-throated Trogons som 

sitter öppet just där vi är som högst över den breda floden – lite väl läskigt tycker 

särskilt Lasse som här utmanar en av sina starkaste fobier - höjdskräck.  

Vid Sarapiqi lodge hinner vi också se lite av en keramik-workshop där en person 



drejar och en berättar på engelska om den lokala gruppen Chorotega. Bland annat 

uppfattas citatet: ”Hans mamma är över 100 år och hon har färre grå hårstrån än jag”. 

Efter exkursionen bär det av mot molnskogen och lodgen Bosque de Paz. Vi har fått 

lunchlådor med oss och de avnjuter vi vid en liten bro över floden Rio Quebradagata. 

Slate-throated Redstart, Common Bush-Tanager och Scaly-breasted Pygmy 

Tyrant ses men roligast är nog ändå två fina Blue Morphos som fladdrar omkring på 

bra håll. Vi får också träffa Beenies holländska flickvän då hon ansluter med jeep. Vid 

Bosque de Paz hälsas vi av lodgevärden som verkar vara en kristen portugis och tre 

stora Black Guans som vandrar på gräsmattan. Här är det också uppenbarligen fint 

med kolibris och det står inte på förrän vi hittar nya arter. Green-crowned Brilliant, 

Purple-throated Mountain-gem och Magenta-throated Woodstar bland sedan 

tidigare bekanta Violet Sabrewing står ut direkt. Videsparvslika Rufous-collared 

Sparrow är mycket tama i trädgården. På rummet möts vi av stärkta, vita handdukar 

som vikts till formen av svanar och står som små konstverk på sängarna, riktigt 

imponerande som välkomsthälsning. Inte långt efter ankomst måste jag höja rösten 

och uppmärksamma alla på att här sitter ju en kanonsnygg fågel i ett fruktträd vid 

entrén – Long-tailed Silky Flycatcher! En av mina personliga önskefåglar för resan. 

Men vi måste förstås ta kolibrierna på allvar så vi manar Hugo till att sätta oss ner och 

hålla en workshop och gå igenom karaktärerna för alla arter, försöka hitta en struktur i 

det här. Nicke skissar lite och jag gör en slags uppställning med olika rubriker, gröna, 

blå, små, osv. Det håller naturligtvis inte men det är kul och för oss närmare kolibri- 

identifikationens mystiska kärna. 

 

Dag 6, 19 januari 2012 Bosque de Paz 

Vaknar av bruset från både vind (har stormat hela natten) och vatten – då vi har floden 

och ett litet vattenfall precis utanför rummets fönster. Det har varit en kall natt, 

extrafilten behövdes och t-shirt likaså. När vi dragit undan draperierna kan vi dock 

ligga kvar i sängen och se kolibrier. Violet Sabrewing blir dagens första art. 06.00 

samlas vi för lite pre-breakfast-skådning runt lodgen. Flera Black Guan, 6 Ruddy-

capped Brush Finch och en näktergalstyp är redan framme på matningen. Men 

långkalsonger och fleece-tröja räcker inte, mössa, vantar och kavaj åker på för att 

klara vinden och skuggan. Solen går snart upp och lagom till frukost 07.30 har den 

kommit ner i dalen och belyser lodgen. På matningen har vi då sett 2 White-tipped 

Dove, Common Bush Tanager, Rufous-collared Sparrow och Yellow-thighed 

Finch. En kort promenad på vägen ner till grinden ger sjungande Mountain Elaenia, 

Gray-breasted Wood Wren och jag har turen att få se den första, läckra, rödbrun-

svarta, fjälliga Spangle-cheeked Tanager. En art som dock kommer visa sig 

ordentligt senare för oss alla. 

Läckra, svartgula Slate-throated Redstart och oansenliga Mountain Robin (som en 

koltrasthona) toppas lätt när vår andra Long-tailed Silky Flycatcher sitter fint i ett 

fruktträd intill. Vilken läcker fågel denna sidensvans-släkting med tofs och långa 

stjärtspröt. Hugo lokaliserar en sjungande Black-faced Solitaire som låter som en 

gnisslande järngrind eller något påminnande om Fröken Urs gamla hänvisningston. 

Fågeln visar sig bara glimtvis. Nicke har samtidigt smugit ner till kapellet och sett 

snygga, gulfejsade Collared Redstart. En blommande buske doftar nästan som syrén. 

Frukosten består av en tallrik frukt, först när den är uppäten bärs en ny tallrik in med 

äggröra, smörstekta små toastar och små pannkakor. Med kaffe till blir det ändå helt 

ok. 

 

Hugo tar oss med på vandring up-hill på bilvägen som slingrar sig förbi byn upp 



genom molnskogen, trots en och annan passerande lastbil ses en hel del fågel här. I 

början av vandringen har vi bra utsikt över den lilla dalen och ångande, skogklädda 

kullar mittemot. En vråk passerar oartad, men nästa är en tydlig Red-tailed Hawk. 

Stjärten lyser rödbrun på riktigt långt håll, fågeln är ljus men också brun. En Three-

striped Warbler hoppar i vägkanten och känns igen sen igår. Wilson´s Warbler är 

gul och fin med mörk hätta. En gråsvart fågel med lite crest och ljus näbb syns bra 

och visar sig vara en Dark Pewee. En gulbröstad, stor flugsnappare är lika de numera 

välbekanta Boat-billed Flycatcher, men något mindre och har ett svart mustachstreck 

och gul strupe, det är en ny art för oss; Golden-bellied Flycatcher. Nästa upptäckt är 

ingen Woodcreeper som vi först tror utan en Lineated Foliage-gleaner, som 

prasslande födosöker bland torra, hängande lövklasar. Snygga, eldstrupiga Tropical 

Parula har vi verkligen haft tur med på resan och känns igen direkt, sjunger lite 

lundsångarlikt och fint. Vackra, röda blommor växer ur något som liknar grästuvor på 

träd och heter enligt Hugo Bromelias. En skarpt metalliskt blå- och rödglänsande 

nattfjäril typ bastardsvärmare flyger fram och landar på blommor längs vägen och 

visar sittande upp en X-tecknad rygg. 

 

Stigningen har varit rätt avsevärd så det är inte utan lättnad vi till slut vänder. Här ser 

och fotar vi en vackert, kontrastrikt svart, gul och vit- tecknad, nordamerikansk 

skogssångare. Vi tror först det är en Townsend´s Warbler, men bilderna visar vid 

senare analys att det är en Black-throated Green Warbler. Den första av de riktigt 

snygga, ”randiga” sångarna vi sett. Några seglande rovfåglar visar sig vara de vanliga 

Black Vulture, men Hugo ser också Broad-winged Hawk. På väg ner hoppar något 

ut på vägen, en rödbrun hjässa á la svarthättehona är slående, det är en Ruddy-

capped Nightingale Thrush, kanske var det den vi såg vid matningen i morse. En 

lätt tofsad, ögonringad, gulmagad liten polare i riset vid vägen är Yellowish 

Flycatcher, men inte nog med det, där sitter också en nästan stenknäckslik Prong-

billed Barbet! Den första skäggöken vi sett, den käkar lite bär och ger några bilder. 

Läckrast på platsen är ändå efterlängtade, gulfejsade Collared Redstart (för att den 

avbildas på omslaget till Birdwatching in Costa Rica) som även denna gång uppträder 

i sällskap med Slate-throated Redstart. Gula, mörkhättade Wilson´s Warbler och 

Tropical Pewee avslutar vandringen. 

 

När vi kommer tillbaka till lodgen har Liselotte (och Julio) sett en Barred Forest 

Falcon (hane) på bara 7 meters håll vid bäcken. Ett starkt och nära möte. Vi njuter av 

sol, kaffe och en kall öl. En underbar halvtimme före lunchen, kolibrier överallt. 

Lunchen kommer med regn, ingen fara. Vi sätter oss i soffan under barbeque-terassen 

och har kolibri-worskhop med Hugo som ledare på nära håll. De sitter till och med lite 

mer still i regnet som det verkar. 

En rätt mörk och långstjärtad, knappt duvhöksstor hök drar förbi, men inte nog med 

det, när det klarnar upp kommer en örnliknande rovis glidande över oss, visar svartvit 

stjärt och slår sig ner väl synlig i ett torrt träd uppåt ena bergssluttningen som omger 

oss. Tubar fram och yes– det är en Great Black Hawk (!) Samtidigt huserar inte 

mindre än fyra Long-tailed Silky Flycatchers i bärträden runt trädgården. Vilka 

underbara fåglar! Kolibri-workshopen bjuder fina bilder, särskilt på de som sätter sig 

helt nära i en buske framför oss i regnet. 

 

Går lite uppåt igen efter regnet, strax förbi ”Trogonträdet” där Lasse och Hugo såg 

Orange-bellied Trogon på vägen ner medan vi andra fick nöja oss med att höra den. 

Black-faced Solitaire gnisslar i sin grind igen, White-breasted Wood Wren har ett 



svischande läte, Wilson´s Warbler är alltid snygg och Black and White Wood 

Warbler alltid lika underhållande och en riktig utmaning att få på bild. En ganska 

stabbig, liten fågel med gult ögonbryn, vit halvmåne under ögat, dubbla vita 

vingband, kort, tjock näbb och kort stjärt förorsakar diskussion och får nog lämnas 

obestämd så länge. Mer tyranulet/ vireo än sångare tycker jag. Vi vänder ner mot 

floden och Liselotte upptäcker en vattentrast på en sten i vattnet. Vi tror först att det är 

en Northern Waterthrush men våra egna bilder kommer att överbevisa oss, vit strupe 

utan streck och vitt ögonbrynsstreck som blir bredare bakom ögat visar på Lousiana 

Waterthrush. En av dagens höjdare tycker jag och min första vattentrast – eller 

piplärksångare som de heter nuförtiden. En Black Phoebe hoppar bredvid i 

flodkanten. I skymningen kommer en Paca – en stor gnagare – guldhare på svenska, 

fram på matningen och kan ses från restaurangen. 

 

20 januari 2012 Bosque de Paz 

En smal månskära hälsar gomorron i gryningen, det är fint med fågel direkt vi 

posterar ut oss. De svarta guanerna är framme på gräsmattan, Ruddy-capped Brush 

Finch och Rufous-collared Sparrow likaså. Vi tittar uppåt lite och ser läckra 

Collared Redstart igen, återigen i radarpar med Slate-throated Redstart. Mountain 

Robins i det stora bärträdet, dit även 4 Long-tailed Silky Flycatchers kommer 

senare. Inget nytt alltså, men trevliga fåglar. På stigen upp mot vattenfallet stannar vi 

till i det syréndoftande buskaget vid vattnet där en liten kolibri sitter nära, grön ovan, 

grå under, vita yttre stjärtpennor, det är en hona Black-bellied Hummingbird, en ny 

art för resan och den 16:e kolibrin (!) 

Stigen är fin och snart hamnar vi i ett stim av fåglar; Prong-billed Barbet, Three-

crowned Warbler, Black and White Warbler känns igen men Golden-browed 

Clorophonia är en ny bekantskap, som en kompakt, liten fink med gul mage och 

ögonbryn på klargrön kropp. Vi ser flera individer som käkar bär uppe i trädkronorna. 

Efterlängtad är också den mindre flugsnapparlika Flame-throated Warbler med vit 

mage och något mer orange strupe än de Tropical Parulas den omger sig med.  

 

Men Ooops! Plötsligt sitter en trogon i trädet rakt över oss. Panik utbryter nästan men 

vi får strax in den i tuben och den är ju så röd och fin under och grön ovan. Collared 

Trogon! Ingen ny art för den såg vi redan på Rancho, men då behagade den inte sitta 

kvar så nu får vi de bästa obsarna på arten hittills. Riktigt kul. 

I något glesare skog längre fram kommer ytterligare ett stim med fågel, vissa ser en 

ny snygg skogssångare, den redan tidigare misstänkta Townsend´s Warbler, vi ser 

också Lineated Foliage Gleaner, Spotted Barbtail (båda för andra dagen i rad), 

Spangle-cheeked Tanager, i huvudsak gula Silver-throated Tanager, Wilson´s 

Warbler, Golden-winged Warbler. Jag stoppar huvudet in i ett ihåligt jätteträd, 

vilket resulterar i några roliga bilder, men Hugo berättar något som får mig att ångra 

mitt tilltag, i såna träd brukar ormar vila. 

Sista frukost på Bosque de Paz bjuder friterade empanadas med ost och svart 

bönpasta, den sistnämnda gifter sig alldeles utmärkt i munnen med kanelkryddade, 

stekta bananer i skivor. De fyra Long-tailed Silky Flycatchers är bland det allra sista 

vi ser på Bosque de Paz innan avresan direkt efter frukost. T.o.m. vår chaufför Beenie 

gillar det han ser i kikaren.  

Vi reser tillbaks samma väg vi kom i det vackra, backiga landskapet med bergen 

bakom oss, Poas vulkan till höger och ett mer öppet men omväxlande 

jordbrukslandskap. Broad-winged Hawk (var det inte Roadside hawk?) sitter nära 

vägen i ett träd, Gray Hawk seglar nära och förbi och ger oss behövliga referenser i 



den rika och svårbestämda faunan av mellanstora rovfåglar som är så olika våra 

europeiska. En fiskgjuse kommer glidande där en Northern Rough-winged Swallow 

sitter på en telefonledning. 

Åtskilliga gamar har setts segla i den klarblå himlen och när vi har klar utsikt mot ett 

fyrliknande vattentorn i rött och vitt stannar vi och tubspanar lite. Säkert 100 Black 

Vultures är uppe och skruvar och bland dem upptäcker Hugo en kungsgam – en 

King Vulture. Riktigt kritvit med svarta pennor men det är långt håll och bara jag 

hinner se den. En ljus vråk/ hawk ses också men kan inte artas och likaledes går det 

med en väldigt svart hawk med tydligt vitbandad stjärt, stämmer bra med Zone-tailed 

Hawk i boken (men vi räknar inte såna obsar såklart). Det är en härligt lantlig 

stämning med sol och lagom värme, fågelsång av en House Wren som posterar 

ledningen ovanför oss, Rufous-collared Sparrow, samt Barn Swallow och 

Southern Rough-winged Swallow likaså. Vi fortsätter se härligt mycket seglande 

rovfåglar längs en längre sträcka, i allt väsentligt Black- och Turkey Vulture som 

vanligt. Tropical Kingbird är vanliga på telefontrådarna och svarta, kråkfågellika 

Great-tailed Grackles börjar synas igen.  

Ett kort stopp på en mack/ lunchbar ger resans första gråsparvar och strax därefter 

dito Crested Caracara. En säregen rovfågel som sätter sig fint i ett torrt solitärträd 

som vi kan backa bussen till och även gå ut och fota. En skarv, nej det måste vara en 

Anhinga, landar vid en flod vi passerar. 20-talet Bronzed Cowbird på marken är en 

ny bekantskap. Lilla staden Fortuna är en småtrevlig, liten surfstad med låga hus, en 

öppen park, skejtboardåkare och turismprägel och ett gigantiskt souvenirutbud utan 

att helt förlora genuinitet. Vi shoppar lite T-shirts och är på väg igen efter en 

halvtimme och nu börjar vi möta lite mer ursprunglig natur. Inbromsning då bilar står 

still på vägen framför oss då ett följe näsbjörnar – White-nosed Quatis – trippar på 

vägkanten med svansarna i vädret och kan fotas från öppen bussdörr. Nyfikna men 

busiga är de.  

En flod passeras och Nicke ropar till för där sitter ju en Amazon Kingfisher, alla ut 

ur bussen och där kommer en till som sätter sig närmare. En grön basilisk springer 

över vattnet och uppströms bron hittar Liselotte en fläckdrillsnäppa – Spotted 

Sandpiper. På ledningarna sitter en Southern Rough-winged Swallow och ute i sjön 

en distant Anhinga. White-throated Magpie Jays sitter det plötsligt ett helt gäng av 

framför grinden till Arenal volcano park och gör skäl för svenska namnet Skatskrika 

(vitstrupig), riktigt läckra, mestadels vita, stora fåglar med blå tofs. 

Arenal Volcano lodge är imponerande beläget högt uppe och mitt framför (söder om) 

den stora vulkanen. Framför restaurangens terrass – som även har utsikt mot stora 

men konstgjorda sjön Lake Arenal (Costa ricas största insjö) – finns en ambitiös 

fågelmatning med frukt uppsatt i ett stort torrträd och fågelbord som hissats upp. Här 

är fullt av de osannolika, högljudda och färgstarka Montezuma´s Oropendula och 

igenkännbara Blue- and Grey Tanager samt Passerini´s Tanager, men även nya 

bekantskaper som gulsvarta gyllingen Black-cowled Oriole, Black-striped Sparrow 

(lite klippsparvslika) och läckra Green Honeycreeper både hane och hona. Hepatic 

Tanager är röd men en annan ton än Summer Tanager som vi sett tidigare. I luften 

flyger seglare, White-collared Swifts, stora och vitkragade. Vi har sett dem förut 

men nu syns de vita kragarna lite bättre.  

En liten eftermiddagspromenad neråt sluttningen snett mot vulkanen på det som kallas 

Saino Trail ger några trevliga fågelmöten. Till att börja med bestämmer Hugo 

klockrent Ornate Hawk Eagle… på lätet! Han leder det också i bevis genom att spela 

upp det men tyvärr lockas inte fågeln fram så vi får se den. Buff-rumped Warbler, 

Stripe-breasted Wren, Smokey Brown Woodpecker och en Rufous Mourner, en 



annan kanelbrun rackare i Becard-stil. Spexigast är ändå den mycket speciella 

Spotted Antbird en hane som går i svart, vitt och kanelbrunt och är en kutryggig, 

liten, blyg antigärdsmyg. Får några bilder om än korniga i regnskogens dunkel. Ny 

kolibri blir Violet-headed Hummingbird, vissa får se skogstrasten Wood Thrush. 

Våra rum har den makalöst goda smaken att ha sängutsikt mot vulkanen och balkong. 

Nicke och jag får dock stänga dörren när näsbjörnen White-nosed Quati vill sniffa 

sig in. På däggdjurs-sidan har vi för övrigt noterat Silvery-tailed Red Squirrel längs 

Saino Trail idag. Njuter av middag på terrass och sätter oss sen tillsammans på 

balkongen för att njuta av en stänkare i vulkanens skugga. Tar en liten ugglepromenad 

men utan resultat. 

 

Dag 8, 21 januari 2012 Arenal volcano lodge 

Vi vaknar och kliver ut på balkongen och lyssnar in gryningen med sin tilltagande 

fågelkör samtidigt som vulkanens silhuett avtecknar sig allt tydligare. 

Morgonpromenad går upp mot observatoriet på andra sidan hängbron där Blue and 

Gold Tanager och Olive/ Carmels Tanager kryssas och vissa har redan sett Lineated 

Woodpecker, men det kan man snart förlåta när vi strax lyckas lokalisera en 

trumning från ingen mindre än en tofsigt rödhuvad Pale-billed Woodpecker, den 

andra av de stora hackspettarna. Några Crested Guans har visat sig finfint i tallskogen 

strax efter hängbron. Rabo de Gata-rabatterna lockar Bananaquits, Black-cowled 

Orioles och kolibrier, efter en hel del hårdspan får vi äntligen fram den läckra lilla 

Black-crested Coquette, därtill en hane. Några bilder blir det i alla fall. Band-

backed Wren blir en ny art i observatorieträdgårn. Restaurang-terassen är skön att 

hänga på med sin imponerande backdrop av vulkanen och när torrträden med 

fruktmatning invaderas av ett tjog illustra Montezumas Oropendula är det bara att 

låta kameran ta för sig. Fruktätare som Bay-headed Tanager, Red-legged 

Honeycreeper och Summer Tanager lockas också till fågelborden. 

Efter frukost tar vi stigen mot Catarata Waterfall. När vi kommer till gläntan/ 

ängsmarken efter första bron spanar jag upp i skyn och vafan… där seglar ju en 

Kungsgam, och inte bara en utan två, nej tre!!!!! Det var en härlig revansch för den 

dåliga obsen vi fick vid fyren. Vilka läckra fåglar. Kungsgamen är känd för att ha en 

av fågelvärldens känsligaste näsor, den kan nämligen lukta sig till ett dött djur om det 

så är nedgrävt en meter under jord. En annan vacker, rent svartvit rovfågel som vi 

senare får se från terassen är White Hawk. Men låt oss inte gå händelserna i förväg, 

vi fortsätter stigen upp mot det lila vattenfallet. En Buff-rumped Warbler sjunger 

och vi träffar på ett par tjocknäbbade, mörka Blue-black Grosbeak. Där gläntan 

övergår till skog igen solar en kanske 25 cm lång ödla som ger några bilder. När vi 

nästan gått slingan klar och kommer vi till en flod smyger vi lite på en hona Green 

Kingfisher och går till och med in i någons trädgård, som dock verkar lite 

halvofficiell. Nicke tappar sin vattenflaska i floden här och får börjar fiska nedströms. 

Men i en liten kolonistugeträdgård hoppar en vattentrast och Hugo menar att han hör 

på lätet att det är Northern Waterthrush – vilket i så fall skulle vara vår första. Jag 

är dock inte nöjd med obsarna på denne lille skulkare. Får däremot se en Rufous-

sided Warbler riktigt bra för en gångs skull. 

Efter lunchen åker vi ner mot Lake Arenal och det känns angeläget direkt vi kliver ur 

bilen för där sitter ju en Pale-billed Woodpecker vid ett påbörjat bohål och låter sig 

villigt fotograferas. Några pecary-svin springer över vägen. Sen blir det kanske lite 

eftermiddagsstiltje på fåglarna och det är ganska varmt här, men Mangrove Swallow 

blir ny art nere vid stranden och här får Nicke doppa fötterna i vattnet precis som de 

fläckdrillsnäppor som trippar runt vid strandkanten intill. 



  

Dag 9, 22 januari 2012 Arenal volcano lodge - Ensenada 

Sista morgonen vid denna fantastiska plats och vi tar tillvara alla morgonens ljusa 

timmar. En Black Guan sitter alldeles utanför vår balkong och blir dagens första 

fågel.  Vi vandrar till observatoriekullen och man skulle tro att vi sett allt som kan ses 

här nu men Tennessee Warbler blir ny art, liksom White-troated Thrush, Golden 

Olive Woodpecker och Slate-headed Tody Flycatcher. Ett par Black-crested 

Coquette visar sig fint, ett par Keel-billed Toucans gosar med varann och näbbas 

mer tillgängliga än vanligt, medan ett par Band-backed Wren till och med börjat 

bygga bo. Ja, kanske är det vår i luften idag för en hane Violaceous Trogon tutar på 

rejält och lockas därtill fram av Hugos mobil och sätter sig helt öppet på en 

telefontråd och ser riktigt rund och skäggig ut, väldigt gullig. Blå-svarta Scarlet-

thighed Dacnis tyckte jag mig se skymtvis här redan i går, men nu får vi se den 

ordentligt och det är en härlig fågel och blir sista nya art på Arenal. En Roadside 

Hawk poserar mer än välvilligt i ett torrträd med den i det klara vädret ovanligt väl 

synliga vulkanen i bakgrunden. Vi har haft tur med visibiliteten här och fick bland 

annat när vi anlände höra gnäll från amerikaner som tyckte de borde få pengarna 

tillbaka då de inte fått se vulkanens topp alls under sin vistelse. 

Vi kommer inte längre än till första flod när vi lämnar Arenal, för där står en 

Fasciated Tiger Heron helt öppet och låtsas vara osynlig. En buss med amerikaner 

har redan stannat och blockerar vägen framför oss så vi smattrar på med kamerorna vi 

också. 

Resan går vidare i bästa turistanda. Här får man räkna med att det blir stillastående 

fordon på vägen på grund av fåglar och djur. Vi börjar med en motmot som posterar 

en ledning som korsar vägen och den känns inte riktigt som något vi sett hittills och 

mycket riktigt, det visar sig vara en Broad-billed Motmot med en varmt rödbrun och 

mossgrön dräkt och mycket bred näbb. Senare är det vrålapor som förorsakar 

trafikstockning då de hänger öppet i trädkronor intill vägen. Bra bilder blir det i alla 

fall. En kulle med utsikt över sjön är en liten marknadsplats med souvenirer och lokal 

slöjd, inte minst roliga mobiler med storkar/ tranor med bon och ungar och annat tok. 

Fika får vi dock först vid Cruze Limonal där det hålls arapapegojor i bur och utanför, 

vilket tyvärr devalverar deras värde lite när vi sen ser fria, men för all del, de är 

tjusiga och imponerande att få se och fota så nära. Men här hoppas också helt genuina 

fåglar och bland Inca Dove och White-winged Dove gräver vi med lite 

misstänksamhet och fågeldetektiv-arbete fram nya Ruddy Ground Dove. De stora 

Rufous-naped Wren såg vi redan första morgonen i Hotel Bougainvilleas trädgård 

men det har vi glömt nu för de känns helt nya och oupptäckta tills Hugo berättar hur 

det står till med den saken.  

Vi svänger av från allfarvägarna och kommer ut i ett härligt kulturlandskap, en lantlig 

grusväg kantad av stora träd med imponerande taggig bark och utsikt mot dungar och 

hagar. Vi stannar för en rovfågel i ett träd ganska nära, men det är ännu en Broad-

winged Hawk. Allt känns annorlunda här och det är det verkligen också. Vi har 

kommit till Stilla Havskusten och trots att vi inte har kört särskilt långt har faunan 

ändrat karaktär rejält. Meterlånga ödlor i träden får oss att skrika rakt ut. När vi kliver 

ur bilen vid mysiga, lilla lodgen Ensenada hinner vi inte lämna parkeringen förrän sju 

nya fågelarter har prickats av. En Yellow-headed Caracara flyger nära över och 

likaså stora fregattfåglar – Magnificient Frigatebirds. Pacific Screech Owl och 

Three-wattled Bellbird hörs också så det här bådar gott. De tidigare så flyktiga 

Black-masked Tityras sitter stilla och tydliga i ett träd, väldigt speciella, vita fåglar 

med svart mask. Av någon anledning pratar vi om Carlsberg-reklamen med tjejerna 



som får knoster över en stor, lyxig garderob och killarna likaså över ett rum fyllt av 

kyld öl. Precis lika galet vibrerande känns det nu. Dessutom är det hett här, riktigt 

hett. Det är inte konstigt att vi sneglar på poolen, men först bjuds vi lunch i den öppna 

restaurangen, där White-fronted Magpie Jays tigger vid borden. Själva boendet är 

riktigt läckert, bungalows med en liten veranda som står i halvcirkel vända mot havet, 

skuggade av ett jätteträd med omfångsrik krona. Havet lockar förstås och det är inom 

synhåll från lodgen, vi stegar ner över den öppna gräsmarken och ställer oss vid en 

utsiktsplats med tak och bänkar och börjar spana av båtbryggan. Ojojoj, där står över 

100 Royal Terns (kungstärnor) med stora orange näbbar. 20-talet Sotvingade måsar 

– Laughing Gulls står ibland dem, men jag kan ändå knappt tro mina ögon när jag vid 

bryggans ända får se en jättestor krokodil som ligger och solar med öppna käftar, det 

känns overkligt, är den verkligen äkta? Är det ett skämt? Det här var jag tydligen inte 

beredd på. Ger mig den på att hitta någon mer måsart i flocken också och visst, där 

står ju en Präriemås – Franklin´s Gull. Vi blir så ystra av situationen att Nicke inser 

att den här platsen måste njutas med en kall öl – han erbjuder sig också att hämta dem. 

Vilken gentleman! 

12 främmande vadare med vita vingband flyger iväg, kan det vara Killdeers? I 

retrospektiv känns nog Willetsnäppa troligare. I luften glider hela tiden fregattfåglar 

omkring och lågsniffar, bruna pelikaner ses också. När poolen börjar dra får vi som 

dröjer oss kvar se en sandfärgad gök med blått kring ögat, en Lesser Ground Cuckoo 

mycket nära i vegetationen, genererar t.o.m. några bilder. Poolen är dock ett verkligt 

bra alternativ, så varmt, så härligt soligt och lugnt. Vi tar ett dopp och fläker ut oss vid 

poolkanten. Men givetvis finns här fåglar att se. Poolskådning blir snart ett nytt 

koncept när det visar sig att ett par Black-headed Trogon hålls i de närmaste träden 

och läckra gyllingen Spot-breasted Oriole likaså. Från ryggläge fortsätter listan 

utökas med Wood Stork, Brown Pelican, Magnificient Frigatebird, Groove-billed Ani, 

Oriental Kingbird, Hoffman´s Woodpecker, White-lined Dove och White-fronted 

Parrot.  

 

Aftonen är förstås också otroligt fin så Nicke och jag går ner till utsikten igen. En 

brunrandig hägertyp i mangrovekanten är antingen Pinnated Bittern eller Bare-

throated Heron, men den flyger iväg från oss och får lämnas obestämd. Lite vadare 

syns på de framväxande lerbankarna utanför mangroven och vi känner igen 

småspovarna (obs! dock amerikanske med mörk övergump) och nog är strandpiparna 

Semipalmated Plover, men sen tror vi oss se tundrapipare, men får på tafsen av 

Hugo som hellre tror på kustpipare. Vi får ta det lugnt med dem. Gott om hägrar 

förstås, Great Blue-, Little Blue-, Great White Egret, osv börjar furagera på 

mangrovens lerbankar då tidvattnet som börjar dra sig tillbaka i kvällningen. 

En mycket händelserik dag avslutas med en grymt vacker solnedgång över Nicoya-

bukten. Tyvärr har Lasse fått feber och kan inte riktigt njuta till fullo av denna 

underbara plats. 

Efter middagen på rustik, härligt, hemlagad mat, gås en promenad bort till 

trevägskorset där vi andäktigt får lyssna till en ropande Spectacled Owl i mörkret. 

 

Dag 10, 23 januari 2012 Ensenada 

Vi vaknar när gryningen börjar nalkas, men inte för att vi ser ljuset utan för att 

vrålaporna har börjat ryta som lejon i skogen runtom oss. Anledningen till att de hörs 

så bra är att här är det så varmt så det inte är fönsterglas utan bara myggnät till vår 

bungalow. Ojojoj vad häftigt det känns. Det är inga problem att komma ur bingen och 

ut så fort det ljusnar och ta en liten inledande promenad i den absoluta omgivningen. 



En motmot nere i svackan mot norr ser misstänkt ut och visst, det är en Turquoise-

browed Motmot, hinner få ett par gryniga bilder i det svaga gryningsljuset innan den 

försvinner. Nutting´s Flycatcher, Streak-breasted Oriole och Rose-throated 

Becard är nya tättingar och därmed når vi 300 sedda arter. Tidvattenszonen bjuder 

imponerande utsikt och dito fågelmängder i fjärran, jävlar va vadare det finns här. På 

närmare håll kan vi arta en (amerikansk) styltlöpare, Willetsnäppa, White ibis, 

småspovar, roskarl och nya Tri-coloured Heron. Efter frukost säger Hugo 

beslutsamt: Let´s go find that Bellbird! Det senaste dygnet har nämligen den metallisk 

ljudande klangen från en Three-wattled Bellbird hörts från landskapet söder om 

lodgen, men ingen har sett den. Mattanterna har t.o.m. berättat om den – La 

Campanuela – och att den tillbringat en period varje vinter här de senaste åren, men 

kommit lite tidigare i år. Nu stegar vi över ett kreaturstängsel och kliver in i 

betesmarken. En halvöppen miljö men med rader av stora träd. Vid en buske vid en 

stenmur sitter en för oss ny kolibriart – Canivets Emerald. Men Bellbirdens läte låter 

nu närmare och vi är ganska säkra på vilket träd den faktiskt sitter i. Jag får in en 

rörelse i tubkikaren, men ingen tydligt bild, men så lösgör sig en halvstor fågel med 

vitt huvud och brunt kropp och den flyger snett emot oss i det öppna i en gyllinglik, 

gungande flykt. Den flyger tillbaka där vi kom ifrån, mot lodgen. Ett härligt möte som 

känns som en seger, men visst vill vi ha mer, så vi rör oss tillbaka mot dess sång som 

fortsätter ljuda. När vi närmar oss sydsidan av lodgen visar det sig att flera i 

personalen har engagerat sig i jakten och nu står Beenie och en kille till och pekar upp 

i lövverket och vinkar att vi ska komma fram till dem. Där sitter den så och avtecknar 

sig riktigt fint i en lucka i lövverket, får till och med några bilder. Grejt! En riktigt 

lyckad insats under Hugos fina och beslutsamma ledarskap, så ska det guidas fågel! 

Därefter vandrar vi allén ut från lodgen med salinerna som mål. I den varma 

förmiddagsluften stiger en väldigt svart rovfågel seglande på termalerna, en 

Mangrove Black Hawk! Nice. På en elledning posterar Common Ground Dove och 

snart ses Steely-vented Hummingbird. När vi viker av mot salinerna och fortsätter 

på den av jätteträd skuggade grusvägen, där det också finns träd med starkt lila 

blommor. Stimmar det ganska bra med fågel i trädkronorna. Jag får se mina första 

Tennesee Warbler (som de andra såg vid Arenal) och här finns det flera, i sällskap 

med Yellow Warbler och Orioles. En liten våtmark vid vägen, bjuder på en Green 

Heron och en familj Northern Jacanas (med två ungar) Strax når vi salinerna och 

här finns uppenbarligen en hel del vadare. Den ena arten efter den andra ropas ut och 

alla tubkikare verkar stå riktade åt olika håll. Rena kalabaliken utbryter så här får vi 

försöka jobba strukturerat och gå igenom en salin åt gången så vi vet vad vi snackar 

om. Det går snart bättre. Yellow-crowned Night heron och Roseate Spoonbill är 

lättidentifierade. De mindre vadarna erbjuder större utmaning, men snart har vi 

större– och mindre gulbena, kortnäbbad beckasinsnäppa, styltsnäppa, 

tundrasnäppa, styltlöpare och willetsnäppa. Fiskgjusar flyger över då och då. 

Sen är det dags att gå tillbaka, fler spännande upptåg väntar. Efter lunchen är det 

nämligen båttur in i mangroven. Återigen de många kungstärnorna på båtbryggan och 

när vi åker iväg så kommer en flock saxnäbbar flygande mot oss, wow, vad kul att få 

se en så legendarisk fågelart. Ojojoj vad fågel det står i mangroveträden, för nu är 

tidvattnet högt och vadarna har inga stränder att springa på. Då sätter de sig helt 

enkelt i mangrovesnåren och inväntar nytt lågvatten. Vi kan stryka förbi dem riktigt 

nära och det är en absurd känsla att se roskarlar och småspovar smyga omkring i 

grenverket. Här finns också gott om mindre beckasinsnäppor och willetsnäppor. För 

att locka fram mangrovens småfåglar visslar Hugo hela tiden på ett uggleläte och 

minsann, det drar ut nästan allt vi kan önska oss till ”skogsbrynet”; Mangrove vireo, 



Panama flycatcher, Mangrove hummingbird, Cinnamon hummingbird och 

Mangrove Warbler - en gul sångare med rödbrunt huvud som ska vara en ras av 

Yellow Warbler men ser väldigt specifik ut. American Redstart är en bonus men 

mest häpnar vi av hur Hugo lyckas hitta en nattskärra som ligger på en horisontell 

gren uppe i trädkronorna. Båten får nästan slagsida när alla ska se den, men det lyckas 

och det blir t.o.m. några bilder, det visar sig vara en Common Nighthawk. På väg 

tillbaka ser vi en enorm flock med tärnor och lite måsar som lyfter från några saliner 

som vi inte sett från land och som döljs av mangroven nu också. Det är kungstärnor 

och kentska tärnor, men först hemma i Sverige hittar vi också på mina foton vad som 

antagligen är Foster´s tern- kärrtärna och/ eller sandtärnor. 

När vi ska gå iland kommer en liten grupp Scissor-tailed Flycatchers flygande över 

oss, omisskännliga vita fåglar med lång stjärt.  

På kvällen får vi delta i en spindel-workshop där en holländsk kille på lodgen fångar 

och visar upp en jättestor, luden spindel. En gigantisk gräshoppa ses också på en 

lampa och bakom restaurangen sitter en Pacific Screech Owl och visslar och kan ses i 

ficklampans ljus. Läckert ställe det här. 

 

Dag 11, 24 januari 2012 Ensenada – Villa Lapas eco resort 

Vi vaknar före gryningen av vrålapornas rytande borta i skogskanten igen, hur 

magiskt är inte det? Lasse – som drabbats av feber – mår lite bättre idag. Vi är alla ute 

i gryningen. När man går grusgången ner mot havet får man sparka undan 

varanödlorna som blockerar stigen. Central American Pygmy Owl ljuder men går 

inte att locka fram till synlighet. Eastern Meadow Lark låter förvånansvärt 

rosenfink-likt och sitter fint i ett träd på gräsbacken framför lodgen. Black-headed 

Trogon, Baltimore- och Streak-backed Oriole är fina men inte nya. Vi rör oss lite 

bortanför båtbryggan mot det lilla huset på en kulle mot stranden. Här finns ett litet 

hus med massagebänkar där det står spa på en träskylt. 

Trots att vi bara är ett stenkast från de marker vi sparkat i de sista två dagarna finns 

här nya upptäckter att göra, i de relativt öppna trädkronorna hittas nordamerikanska 

långflyttaren Ruby-throated Hummingbird, Rose-throated Becard och Northern 

Scrub Flycatcher. Supersnyggingarna Squirrel Cuckoo och Turquoise-crowned 

Motmot visar sig ännu bättre än tidigare i kanonbra ljus vilket ger bra bilder förstås. 

 

En andra sväng till salinerna innan avfärd är ett lyckokast för här hittar vi 

dvärgsnäppa och 2 Ringed Kingfisher – båda nya arter för oss. Och dessutom lite 

repriser på det vi såg igår. 

Därefter styr vi söderut på the pan american highway som förvisso är väl trafikerad, 

inte minst av amerikanska, långnosade långtradare, men ändå känns som en idyll för 

att vara en mainroad, den slingrar sig fram i grönskan nära kusten på ett behagligt sätt 

och på något sätt känns tanken svindlande att den vägen kan ta en ända vägen ner till 

Eldslandet. 

Där vägen korsar floden Tarcoles kliver vi ut på bron och möts av den spektakulära 

och lite köttigt skräckiga synen av en flod full med stora krokodiler det grunda vattnet 

rakt under oss. I Costa rica är krokodilen populär och när en pojke blev ihjälbiten och 

krokodilen sköts, tyckte hela nationen synd om krocken mer än pojken (!) 

Det blir skönt att landa för lunch i skuggan på terrassen vid Villa Lapas Eco Resort. 

Laughing Falcon hörs och Scaly-breasted Hummingbird ses i princip omgående. 

Men det blir bara en kort paus innan det är dags för en ny båttur. Crocodile Man tour 

förkunnar en skylt och det visar sig att här matas krokodiler från turistbåtar och det 

har Yellow-necked Caracaras lärt sig för här är de riktigt orädda. Snart styr vi 



uppför breda, öppna Rio Tarcoles med lite stränder och strandbrinkar. Floden är stor 

och smutsig och inte lika idyllisk som den förra mangroveturen, men fågel finns det 

här också. Där första Green Kingfisher poserar går också några dvärgsnäppor och 

nya Collared Plover i tre ex. Cherrie´s Tanager såg vi redan vid båtplatsen och i 

rött och svart går även mer överraskande Red-winged Blackbird. Riktigt spännande 

blir det när vi kommer in i mangroven med Anhingas, Rosy Spoonbill, Boat-billed 

Night heron, Tri-coloured Heron, White Ibis och längst in mystiska Bare-throated 

Tiger Heron. Den ses senare helt öppet också. Småttingarna i mangroven känns nu 

lite bekanta såsom Mangrove (Yellow)Warbler, Panama Flycatcher, Scaly-

breasted Hummingbird. På väg ut ur mangroven seglar överraskande en 

pilgrimsfalk över oss. Scarlet Macaws har setts flyga över floden på lite håll och när 

vi ska ner och titta på beachen, sitter ett par helt nära i ett fruktträd och fler flyger 

över när vi ska doppa fötterna i Stilla havet. Middag med fria drinkar slutar med Piña 

Cicada – en surrande cicada som landar i Nickes drink, ursprungligen en Piña Colada. 

och vi skrattar så vi dör. 

 

Dag 12, 25 januari 2012 Ensenada – Villa Lapas eco resort 

Första morgonen på Villa Lapas börjar med att Nicke hittar en hane Rose-breasted 

Grosbeak i en trädtopp just som Hugo kommer ut ur sitt rum. Strax därpå kommer 

två Fiery-billed Aracari (toucan-släktingar med stora näbbar) och drar vidare genom 

träden. Dusky Antbird, Riverside Wren och Sulphur-bellied Flycatcher är alla nya 

bekantskaper på en kort pre-breakfast-vandring ner längs floden. Stjärtsvängande 

Buff-rumped Warbler med sin gula övergump lysande som en liten lysmask hålls i 

den halvt torrlagda flodfåran, liksom vattentrast (Northern eller Louisiana?).  

Frukost på terrassen vid floden ger Green Kingfisher och Scarlet Macaws som flyger 

förbi då och då. När det är dags att åka till Carara national park på vandring längs ??-

trailen surrar en Bronzy Hermit (ny kolibriart) i blommorna vid hotellentrén. Trailen 

är fågelrik och nya arter duggar tätt, men ett fynd får oss verkligen att stanna till; 

Royal Flycatcher! Det visar sig vara ett par som bygger bo helt nära stigen. Vi kan slå 

oss ner på en lite cementbro och njuta av hur de kommer tillbaka med bomaterial om 

och om igen. Samtidigt sitter en Black-headed Antshrike väl exponerat och sjunger 

över stigen. Lilla, svarta, vitprickiga Dot-winged Antwren är en kul bekantskap och 

en Wedge-billed Woodcreeper är riktigt nära. Några Quatis – näsbjörnar – skuttar 

över stigen och en Blue Morpho är superbt turkosblå men flyger förstås bara förbi. 

 

Stigen tar oss ner till floden med kungsfiskarchans och lilla Green Kingfisher visar 

sig nära, men här sitter även en basilisk. Boat-billed Heron, Anhinga, Spotted 

Sandpiper och Amazon Kingfisher. Lasse mår illa, troligen p.g.a. medicineringen 

han påbörjat mot sin förmodade mykoplasma-infektion. Något han tror han fått med 

sig hemifrån. Liselotte trillar. Hugo identifierar läte av Double-toothed Kite vid 

floden. På väg tillbaka hamnar Nicke och jag på efterkälken, men ett ljud känner vi 

igen och Nicke klappar lite i händerna för att locka och visst…2 Orange-collared 

Manakins, visar sig finfint, kanske är det två hanar. Det hoppas och dottas som ett 

riktigt Manakin-spel, otroligt läckert. 

 

Inger får närobs på den svartvit-randiga hanen av Barred Antshrike och alla utom 

Nicke och jag får dessutom njutobsar på en riktigt skrattande Laughing Falcon. Men 

vi belönas istället med en ropande, nära sittande Turquoise-browed Motmot och 

återigen lika suveräna rödhuvade stora hackisen Pale-billed Woodpecker. 

Hinner börja tänka på svensk jordgubbstårta med vispgrädde, men då är vi framme 



vid bussen och kunchen väntar. Lunch på flodterassen igen och nu sitter där en ny 

kungsfiskare – en hona Ringed Kingfisher – över flodfåran. Efteråt vattentrast och 

ödlor med kamsegel i flodfåran. Medan Nicke och Hugo bestämmer sig för ännu en 

trail, stannar vi andra för att njuta av tropisk värme, pool och relax. Med Scarlet 

Macaws och Tropical Gnatcatcher från poolkanten är det underbart avslappnat. Nicke 

och Hugo har dock riktigt tunga arter på sin vandring, så här blev alla vinnare. Jag går 

själv och skrotar lite på eftermiddan och hittar en okänd och oansenlig fågel i 

skräpprona vid floden som senare kan bestämmas till…? 

En smått otrolig koncentration av fågel i fruktträdet nära poolen innehåller Common 

Tody Flycatcher, Red-legged Honeycreeper (3), Prothonotary Warbler, Blue and Grey 

Tanager, Variable Seed-eaters (med vita halskragen), Chestnut-sided Warbler, 

Baltimore Oriole (2), Clay-coloured Robin (2), Rufous-tailed Hummingbird. Ser flera 

vattentrastar och otroliga nordamerikanen Painted Bunting, en hane, på gräsmattan 

innan Nicke och Hugo kommer tillbaka och berättar om sina upplevelser med 

Antpittas och manakiner. Tar ett härligt sim ensam i poolen efter regnskur men 

värme. Sen är tydligen middagen på ön på andra sidan floden med egen bar och 

bröllopskapell. Tequila och Bullfrog och sen en liten groda på mina glasögon, vilken 

dag! Vilken kväll! Magiskt! 

 

Dag 13, 26 januari 2012 Villa Lapas – Savegre 

Sista morgonen på varma Villa Lapas. Vi går flodstigen upp mot utkiksplatsen men 

går till återvändsgränden där linbanan börjar. En White-tipped Dove trippar på stigen 

framför oss men det är flera arter som hörs: Little Tinamou, Bright-rumped Attila, 

Blue-crowned Motmot och vid vägens slut ropar White Hawk (som vi såg vid 

Arenal volcano) – Hugo tror att de har bo alldeles nära. På väg tillbaka hör vi 

mystiska Black-faced Ant-thrush som Nicke och Hugo såg i går eftermiddag då vi 

andra ville slöa vid poolen. Grey-headed Tanager med grått huvud på gul kropp är 

dock en fin obs över stigen. Yellow-throated Vireo är ny och Long-tailed Manakin 

är förstås en drömart att få se men vi får nöja oss med dess säregna läte ”a liquid who-

wee-do” enligt boken. 

Frukosten får återigen avnjutas på flodterassen och idag bjuds en ny överraskning. 

Det visar sig att ett par Bare-throated Tiger Heron har bo högt upp i det stora 

jätteträdet ovanför reception/ restaurang. Hur kunde vi missa det? När vi ska hämta 

packingen inför avresan går ett nytt larm. Både hane och hona Slaty-tailed Trogon 

sitter fint i fruktträdet i pool-trädgårn. Så jäkla fina i rött och grönt. Rena 

folksamlingen med alla engelsmän på campus och Scarlet Macaw och Crested 

Guan förbleknar i träden bredvid. Red-legged Honeycreeper likasomså. Men även 

vid receptionen hinner vi se mer fåglar då Venie upptäckt en skada på bussen och 

måste prata runt lite. Liselottes upptäckt igår av Sulphur-bellied Flycatcher visar sig 

vara ett ännu bättre fynd då ett par Streaked Flycatcher (stora och streckade) häckar 

även de i stora receptionsträdet. Ochre-bellied Flycatcher hörs och en snyggt 

rödflammig ung hane Summer Tanager och lilla vita, spetsnäbbade Tropical 

Gnatcatcher (igen) visar sig också i ett träd vid parkeringen. 

Sen går färden vidare mot söder först. Vi ser lite kust och stränder men ingen riktig 

paradisstrand med palmer, bara nästan. 2 Amazon Kingfisher och Smooth-billed 

Anis ses från bussen innan vi svänger upp i kullarna in mot bergen. Sen blir det 

tvärstopp, då en Swallow-tailed Kite ropas ut och vi stannar och kliver ut med 

kameror i högsta hugg. Där utsikten öppnar sig över en kuperad landsbygd seglar 

uppemot 10 Svalstjärtade Glador! Och det är riktigt, riktigt snygga fåglar med gracila 

vingar, långa stjärtspröt och kritvita/ svarta fjäderdräkt. Dessutom är det en total 



överraskning. Ingen hade pratat om det här. Vi befinner oss strax före Tinamastes och 

vi ser senare ytterligare två men det är enda obsarna på hela resan. Wow, vilka fåglar. 

Dem hade man inte velat vara utan. Stannar som hastigast och fotar utsikten över 

staden San Isidro de General. Vägen går brant nedåt mot San Gerardo de Dota och 

utsikten är bedårande med skogklädda berg. Quetzaler i namn på skyltar i snart sagt 

vartenda gathörn. Men vid anrika Café Quetzal sitter the Real Thing! En hona 

Resplendant Quetzal! Ser lite blyg ut men vilken direkthit. Pang på! Trädet står vid 

Restaurang Miriam och trots lite motljus blir det ändå några bilder. Vi tittar ett bra tag 

men åker sen vidare och det blir bättre. Hugo och Vinie stannar och snackar med 

några gubar som arbetar vid vägen, varvid den ena plötsligt pekar uppåt och ropar till. 

En till Quetzal flyger förbi. Hugo skyndar ut med tuben och upp längs vägen och snart 

har han den i tuben, sittande på en trädgren och precis synlig i ett litet fönster i den 

täta grönskan. Vi undrar förstås hur Hugo kunde hitta den så snabbt, fantastiskt 

jobbat. Det är en hane med riktigt långa stjärtfjädrar. Det visar sig också att 

vägarbetarna är fågelskådare också så så är det med den saken. Vi är riktigt lyckligt 

lottade för vi träffar sen grupper som förgäves letat Quetzaler i dagar utan att se någon 

alls. Vid en blommande buske längs vägen surrar en ny kolibri; Volcano 

Hummingbird, en riktig liten läckerbit, en hona. 

 

Savegre möter upp med en liten men välbesökt kolibrimatning vid restaurangens 

entré/ uteservering. Det är svårt att sitta still och äta lunch, men till kaffet blir det 

workshop direkt på första parkett och det är ett bra utbud. Nya arter är White-

throated Mountain Gem, hanen i sobert kritvit haklapp, honan identisk med Purple-

throated dito och har varmt brunbeige undersida, Green Violetear med blått bakom 

ögat är bulkart tillsammans med Green-crowned Brilliant (med liten vit ögonfläck 

och blå haklapp). Magnificient har likaledes vit ögonfläck men lila hätta och blå 

strupe i rätt ljus. Lilla Volcano hummingbird (hona) har rödbrun stjärt med mörkt 

ändband. Stripe-tailed Hummingbird har vita, yttre stjärtpennor och rufous 

vingundersidor, honan har vit strupe och hanen grön. 

 

Flame-coloured Tanager (hane) har appeal av bändelkorsnäbb, med sina dubbla, vita 

vingband och starka röda fäg. Clown-fejsade Acorn Woodpecker är också en star-

bird här och är orädd framme på matningen. Vi tar en första promenad i 

omgivningarna och ser en hel del sångare, flugsnappare, vireos, osv. En hona Volcano 

hummingbird ruvar i sitt lilla rede på en låg gren framför oss. Vi får vänta ut en 

regnskur men ställer oss under tak och t.o.m. skåda lite samtidigt. När vi går vidare 

neråt floden börjar ljuset tryta lite, men en riktigt långnäbbad kolibri på de röda 

blommorna i rabatten efter bron blir vår första Green-fronted Lancebill. En riktigt 

lång näbb, bara aningen böjd. 

När vi kommer tillbaka upp till lodgen sitter ett helt gäng supersnygga Elegant 

Euphonias i päronträdet, finkliknande fåglar med klarblå hättor och gulorange 

undersida. Yellow-bellied Siskin ingår i flocken. Vi träffar en till trevlig naturguide 

(Geo) och bjuder grabbarna på en öl i loungen och pratar ekoturism, trevligt och 

intressant. 

 

 

Dag 14, 27 januari 2012 Savegre 

Natten har varit kall i rummet, morgonen är kylig ute men det är klart och fint. Det 

spritter av liv i trädgården och buskarna. Kolibrier hörs överallt. Hugo tar oss med på 

en lätt promenad runt lodgen. Ett högt, bubblande ljud från bergssluttningen framför 



oss kommer från Black-breasted Wood Quail. Den kan vi lyssna pa samtidigt som vi 

ser er hane Scintillant Hummingbird, som sitter fint en stund vid stigen och suger 

nektar från skogsbrynets blomklasar. Nya fåglar dyker upp här och var och Sooty-

capped Bush Tanagers, hoppar nära med två vita band i ansiktet, högljudda Sulphur-

winged Parakeets drar runt på högre höjd längs sluttningarna, sällan ses de sittande. 

Band-tailed Pigeon (inte helt olik ringduvor) gör likadant, Yellow-bellied Siskin såg 

vi igår men nu hör vi att dess sång påminner om en lövsångares (!). Rufous-collared 

Sparrows sång hörs överallt som vanligt. Tillbaka vid restaurangen hörs ett upprepat 

wack, wack, wack och flera lokala guider springer ut och börjar spana mot fruktträdet 

– här vankas uppenbarligen kvalitetsfågel! Jodå, en klargrön Emerald Toucanet sitter 

och kväker, smälter in bra i grönskan men har en lysande blå och vit näbbas. Vilken 

stänkare! White-collared Swifts seglar ovanför liksom Red-tailed Hawk. Vi vandrar 

lite längre in i regnskogen och första fågeln som vi får se bra är en ganska stor, gul 

fågel med svart mask och tjock näbb – en Black-thighed Grosbeak. Vandringen går 

till ett vattenfall där stigen tar slut och vi sitter ner en stund. En kolibri tar en dusch i 

en av rännilarna, ser riktigt snyggt ut – Magnificient. En djup vissling och Hugo säger 

Trogon! Det låter som om den vore långt borta men efter Hugos vissling så sitter den 

bara där helt nära och i all sin färgprakt. En hane Collared Trogon med djupt röd 

framsida, grönt bröst och huvud och randig stjärt. Jag tycker trogonerna är magiska, 

lika efterlängtade och hopplöst omöjliga att hitta som de kan vara, lika uppenbara och 

orädda när de visar sig, för att sen åter plötsligt slukas av grönskan och vara borta. En 

regnskogens ande. 

På vägen tillbaka får vi se fler möten med de snygga Spangle-cheeked Tanager. Det 

är först nu alla resans deltagare får se dem bra och i gläntan vid de första stugorna får 

vi t.o.m. med bra bilder på dem då de äter bär i det öppna. En gråsvart, liten ”Stinky” 

(den lille lurvige figuren i Mumintrollen) tros först vara Slaty flowerpiercer men jag 

har en annan känsla och visst: Peg-billed Finch! Tvillingarten med annan näbbform. 

Gläntan bjuder en hel del arter sångare, vireos och överraskande Hairy Woodpecker 

som födosöker helt nära och lågt vid stigen. Mångfalden arter tar oss till sammanlagda 

399 i och med Olive-striped Flycatcher. Efter det måste vi ta lunch och varva ner 

lite. Vi får dock en hel del tips och promenaden efter brunch och en skön stund med 

kolibrierna på matningen i värmande sol, går uphill. Det är soligt, helt lagom varmt 

och riktigt skönt, det efter en morgon när långkalsonger och handskar var oumbärliga 

för överlevnaden(!). Ett par Rose-breasted Grosbeaks syns bra och utsikten bakom oss 

är smått bedårande med fruktodlingarna på bergssidorna, sol i släpljus och nästan lite 

kulturlandskap á la Frankrike eller Spanien – vackert! Lite kluster med fågel igen ger 

Golden-winged- och Fiery-throated Warbler, Collared Flycatcher och Spot-

crowned Woodcreeper som visar sig riktigt bra. Så släpper Hugo bomben – art nr 

400 är siktad och den sitter t.o.m. riktigt synligt, sjunger och låter sig fotograferas, en 

tydligt beigare, lite rödgul gärdsmyg; Ochraceous Wren – borde kunna få heta 

Ockragärdsmyg på svenska. Det står inte på förrän 401:an kommer  – Black-capped 

Flycatcher. Lars och Inger vänder tillbaka och jag, Nicke och Hugo sätter oss och 

dinglar med benen i en brant med fin utsikt över trädtopparna. Black-faced Solitaire 

grindgnisslar nära (ett läte vi först lärde oss vid Bosque de Paz), Gray-breasted Wood 

Wren sjunger som en svarthätta och ger fin ljudbild i skogen. Long-tailed Silky 

Flycatcher flyger förbi och ringer lite igenkännligt. Det är en fin avslappnande stund 

och Nicke får ta bild på mig och Hugo med stora leenden. 

Eftermiddagen går i kolibri-fotandets tecken. Vi vill ta det lugnt i solen vid matningen 

men Nicke drar till skogs igen. Synd för honom för efter ett tag kommer Hugo tillbaka 

och har hittat 4 stycken Spotted Woodquails som smyger omkring och tossar löv i 



utkanten av lodgen, alldeles bakom hörnet av vår stuga faktiskt. De är fint mönstrade i 

brunt och gulbrunt och nästan stora som rapphöns, blir art nr 402. Vi försöker få tag 

på Nicke men misslyckas och njuter av vaktlarna så länge vi kan tills skymningen 

börjar falla. Då går det också att skåda Elegant Euphonias i päronträdet igen. 

 

Dag 15, 28 januari 2012 Savegre 

Sista morgonen på Savegre är klar och kall, iskall in fact. Långkalsonger, dubbla 

tröjor, handskar på. Vi går ner mot lilla bron först. Spotted Woodquailarna hörs nära i 

skogen, kanske är det gårdagens lilla gäng som är kvar. Att kolibriernas 

häckningssäsong har börjat är tydligt eftersom det spetsiga, nästan stickande, skarpa 

ljudet av en revirmarkerande Green Violet-ear hörs överallt. Volcano hummingbird-

honan ligger kvar på sitt bo och inte långt därifrån pekar en förbipasserande 

skogsarbetare ut ännu ett kolibri-bo och detta har ungar!!! Helt oskyddade från kylan 

ligger de minimala, små, ludna fågelungarna där. Vi väntar på lite håll för att se om 

någon vuxen fågel kommer till boet, men då inget sker på ett par minuter skyndar vi 

oss därifrån. Senare stöter Hugo upp en kolibri från ett tredje bo, beläget i en ark med 

trädgårdsväxter som man passerar igenom på stigen genom hotell-trädgården. Kanske 

drar de nytta av bristen på predatorer i de av människor livligt frekventerade 

miljöerna. Vi kan inte avgöra arten på de två sista bona men Hugo säger att det måste 

vara någon av de små arterna. Flockar av Sulphur-winged Parakeets flyger förbi och 

Acorn Woodpecker är högljudda, också i häckningstagen, men väldigt toleranta. Fyra 

stycken sitter i samma trädtopp ett tag. 

Promenaden ger lite Wilson´s Warbler, Mountain Elenia, Collared Flycatcher, 

Common- and Sooty-faced Bush Tanager, Yiguirro (Clay-coloured Robin), En hane 

Scintillant Hummingbird med sin guldorange strupe visar sig också. Kylan gör att vi 

avbryter skådningen för en tidigare frukost och kaffe och toast har väl aldrig setat 

bättre. Men solen värmer strax och påtåren tar vi ute i stigande värme framför 

kolibrimatarna. Här kan vi njuta en sista gång av White-throated Mountain-Gems, 

Green Violet-ears och Volcano Hummingbirds. Flame-coloured Tanager, Slaty 

Flowerpiercer, Yellow-bellied Siskin, Acorn Woodpecker visar sig fint runt 

fruktmatningen. 

 

Bussen går och uppåt vägen fladdrar 2 Torrent Tyrannulets framför oss på vägen en 

stund. Long-tailed Silky Flycatchers lite högre upp och vid Restaurang Miriam 

(stora Café Quetzal-skylten) kliver vi ur för en sista stund av fin utsikt över dalen och 

dess kvalitetsfåglar. I det träd där Quetzalen satt, sitter strax 4 Sooty Robins – en 

kopia på vår koltrast men med ljust (således ondskefullt) öga, Acorn Woodpecker 

och på andra sidan Black-capped Flycatcher närmare än någonsin. En Long-tailed 

Silky Flycatcher flyger förbi och över oss seglar en nära Red-tailed Hawk och en 

hel flock stora White-collared Swifts. Här lyckas jag glömma kameraväska och tröja 

på marken, vilka mirakulöst blir upplockade och körd till rendezvous med oss lite 

senare. För oss hade det tagit en timme extra att vända tillbaka. 

Transfern till San José tillåter ett stopp på en liten mini-casbah/medina/ market där 

man kan köpa rätt så gediget hantverk som hängmattor, tyger och hattar. Lunch på en 

bra fiskrestaurang som dock verkar lite tom först. Sen är vi tillbaks där vi startade – 

Hotel Bougainvillea i San Josés utkant. 

 

Efter en välbehövlig dusch och lätt siesta på balkongen (nu med trädgårdsutsikt) beger 

vi oss ut i trädgården igen. Det känns lite speciellt att stå där vi började för två veckor 

sedan, så fulla av nyfikenhet, förväntan och okunskap, med sinnen på helspänn och 



tomma blad i anteckningsböckerna. Magin i den första Costaricanska gryningen där 

allt var nytt även i en liten – nåja, ganska stor – trädgård mitt i stan. Trädet där jag 

artade den första fågeln – Blue-crowned Motmot – om än bara en silhuett, står åter 

framför oss och lustigt nog, bara några meter senare sitter (samma?) Motmot intll 

fruktkomposten. 

 

Nicke pratar om gladan vi såg i silhuett den första morgonen, var det verkligen?… 

Just då kommer en White-tailed Kite flygande i bästa medljus. Ännu en smått otrolig 

”talar-om-trollen-rerun”. Den fortsätter dessutom att visa upp sig och kommer 

flygande lågt över oss, ropar och sätter sig i ett träd. Den verkar helt enkelt häcka i 

närheten. Två fina White-eared Ground Sparrows visar sig mycket finare än sist 

och det är faktikt bara här i trädgården vi sett den. Brown Jays är högljudda och en 

Squirrel Cuckoo (som vi hetsade upp oss så över i regnskogen vid Rancho) är nu allt 

annat än buskablyg. Den sitter så säkert i sin buske att vi kan se ögat genom 

grenverket på mindre än 3 meters håll, om än rakt uppåt. Fjärilar flyger fortfarande, 

men jag lyckas bara fota en innan temperaturen sjunker – en riktigt snygg Monark. 

 

Nästa morgon går planet och en ny fågel ses faktiskt genom vänthallens panorama-

fönster, en hök är det men det går inte säkert att säga om det är en Cooper´s Hawk 

eller en Sharp-shinned Hawk. 

 

 

Daniel Green 


