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Lö 14/1 
Oj, jag skulle till Costa Rica. Efter att ha vetat i ett halvår att jag skulle dit, bär det plötsligt 
av. Dessutom satt det långt inne då det länge varit osäkert o resan skulle bli av eller inte. Men 
nu så! 
 
Taxi från Årsta till Arlanda kl 3.30 och väl där träffade jag mitt ressällskap: Daniel Green, 
reseledare från Västerås, Liselotte Andersson, ”rapphöna” från Skåne och globetrottarna Inger 
och Lasse Olofsson från Stockholm. 
 
Via Frankfurt och en hyfsad resa över Atlanten kom vi till New York där vi hade en middag 
på ett Steakhouse med utsikt över Manhattan skyline. Sedan flyg vidare till San José i Costa 
Rica dit vi kom vid halvtiotiden lokal tid. Vi hade då varit resande från Arlanda 23 timmar.  
 
På flygplatsen möttes vi av vår lokale guide Hugo Villa Lobos och vår chaufför vilka sen var 
med oss under hela resan. Bägge var mycket bra kom det att visa sig. 
 
Första övernattningen var på det fashionabla hotell Bougainvillea. Daniel, min rumskamrat 
och jag satt på balkongen ett tag och lyssnade på nattens ljud och förundrades över att vara 
här. 
 
Söndag 15/1 
Hotellet hade en mycket stor trädgård, designad för fåglar och fjärilar. En tidig morgon gav 
bland annat sådana nya juveler som Blue-crowned Motmot och Roufus-tailed Hummingbird. 
Dessutom så sågs två arter som vi bara hade från Bougainvillea nämligen White-eared 
Sparrow och White-tailed Kite. 
 
Efter frukost åkte vi bussen mot SV upp i Bergen mot det i skådarsammanhang berömda 
Rancho Naturalista. Vi fikade på vägen. Här regnade det men det kändes svårt att sitta still 
och fika så jag stod ute och kollade på allt, kalkon- och korpgamar, en Grey Hawk, Grackels 
och ett par små grå seglare som bestämdes som Vaux´s Swift. 
Vi kom fram till Rancho på eftermiddagen där en sen lunch väntade oss. Alla vart helt tagna 
av stället. Fågelmatning har här tagits till en ny nivå. 
Runt verandan hängde 
kolibrimatningsstationer med en sanslös 
aktivitet av arter som White-necked 
Jacobin och Violett-crown Woodnymph m 
fl och på fågelbord och i träden hängde 
frukter som attraherade en mängd olika 
tangaror och trupialer, t exMontezuma 
ortopendula en art som blev en rolig 
följeslagare på resan. Vi fick i oss vår 

lunch, men någon riktig matro var svår att 
känna med allt detta runt oss. 

 
Lisa hälsar välkommen till Lunch



 
White-Necked Jacobin  Rufous-tailed hummingbird 
 
Vi tog en eftermiddagspromenad och ut i regnskogen och en promenad i skymningen till den 
lilla bäcken där en del kolibrier tog sitt nattbad. Bl a Ranchos specialitet Snowcap, en av de 
minsta kolibrierna med svart kropp och vit hätta. I skymningen sytes bara hättan som en vit 
prick som drog omkring. 
 
Fin middag och på natten tog några en liten 
nattur med nattvakten där vi hade lyckan 
att se den svårsedda Veckelbjörnen (Potos 
flavus), även kallad kinkajou, klättrande i 
en trädkrona. Spännande med 
nattpromenaden ut i regnskogen i mörkret. 
I ett hål upptäcktes en Stirpe-breasted 
Wren. Vi fortsatte upp mot en 
matningsstation i skogen där 
kolibrimatningen nu förvandlats till en 
fladdermusmatning. Mängder av 
fladdermöss flaxade kring oss. 
Fyllda av upplevelser krachade vi till slut i 
säng. 

 
Rufous-tailed Hummingbird

 Rufous-tailed Hummingbird 
Dagens fågel: Rufous-tailed Hummingbird  
 
Måndag 16/1 
Morgonpromenad innan frukost, en vana som vi hade varje morgon. Det ljusnade snabbt kvart 
i sex och släcktes lika snabbt 12 timmar senare så det gällde att vara med.  
 
Denna förmiddag ägnades åt en promenad utmed en av lederna. Med oss hade vi den lokala 
guiden Oliver, en ung engelsk kille som jobbade på Rancho under några månader. Vår första 
trogon, Collared Trogon hittades. Svårskådat då det var så mycket nytt, högt upp i 
trädkronorna. På nedvägen blev alla angripna av någon sorts stekel. Snacka om oprovocerad 
attack. Klarade mig undan med ett stick i handen. 



 
På spaning i regnskogen (Hugo, Inger, Lasse, Liselotte, Oliver och Daniel) 
 
Efter lunch tog jag själv en promenad ut i skogen. Skönt att vara för sig själv ett par timmar. 
Mäktigt att sitta still och iaktta bladskärarmyror i arbete och alla fåglar och fjärilar. En 
ugglefjäril landade där jag satt, den största fjäril jag sett. Ett fint exempel på ögonfläckar som 
ska skrämma predatorer. 

  
Ugglefjäril 

    

 Bladskärarmyror

Daniel, Oliver och Hugo och jag tog en sen 
eftermiddagstur ner till föräldrarna till 
Lisa, texaskvinnan som drev ranchon. De 
hade en magnifik villa i bergssluttningen. 
På vägen hängde vi in bl a Rufous-tailed 
Jacamar och Long-tailed Tyrant.Efter 
middagen en nattur igen med en sittande 
nattskärra Common Pauraqe och en bälta 
som sprang runt fötterna på oss.  

Dagens fågel: Roufus –tailed Jacamar 



Tisdagen 17/1 
På Rancho har man också en kvicksilverlampa som attraherade nattfjärilar och andra insekter. 
På morgonen är det ett dukat bord för en hel del fågel som kommer dit och tar för sig. 
 
Vi tog farväl av Lisa, och tog med oss Oliver till den närliggande sjön ”Angostura Lake”. Vi 
stannade vid en våtmark på vägen där vi bl a såg resans enda Green Ibis samt den enda 
Mississippi Kite.  
 
Innan sjön spanade vi av de öppna markerna innan sjön som gav häftiga arter  
som Southern Lapwing, Eastern Meadowlark och Tropical Mockingbird.   
 
Målarten vid sjön var Snail Kite, en 
rovfågel med näbb anpassad för att äta 
snäckor. Flera sådana sågs också. På långa 
håll också de enda obsarna av Black-
bellied Whistling-Duck och Lesser Scaup. 
En Limpkin, ralltrana sågs också. På andra 
stranden dök också en utter upp., 
neotropical otter, Lontra longicaudis, 
alltså en egen art, kanske heter den 
neotropisk flodutter. 

 
Snail Kite

Färden fortsatte och vi tog lunch på vägen. Vi kom på eftermiddagen fram till Sarapiqui, norr 
om SanJosé och La Tarimba Private reserve. Här fanns många turister och jag tyckte det 
kändes besvärligt att skåda runt poolen. Vi hittade i alla fall en stig ner till floden där det var 
skönt att sitta. En häftig art dök upp nämligen den största hockohönan Great Curassow. 
Daniel och jag han precis få en skymt av hanen när honan dök upp och knallade omkring helt 
ogenerat på andra sidan floden. Hon var lika imponerande som hanen . Hugo utnämnde detta 
senare som resan obs för hans del. Det var nästan mörkt när vi tog oss tillbaks. En 
Vermiculated Screech-Owl ropade. 

Vi avslutade med en god middag och Lasse som var en kungsfiskarfantast bjöd på en GT i 
baren som belöning för Green Kingfisher som setts under dan. 

Dagens fågel: Great Currasow 

Onsdagen18/1 
Morgonvandring som vanligt och efter frukost vandring ut i nationalparken. Häftigast härvar 
de långa hängbroarna högt över floden. Vi såg tukaner och Wood Stork och massa en mer 
 



Vi fortsatte upp i bergen till en molnregnskog Bosque de Paz. Vi tog en lunch paus i fält och 
kom till slut fram till det lilla hotellet.  

 
 

 
Fantastiska rum med kolibrimatare som kunde studeras från sängen. Väldigt fint ställe. 
Värden var en utflyttad portugis som var ytterst älskvärd och välsignade oss, våra familjer, 
maten och hela Sverige vid varje måltid. Han verkade dock styra stället med järnhand. Här 
Guan hade vi lite otur med vädret. Det var både kallt och blåsigt. Men kolibrier till max och 
roliga arter vid fågelmatningen, t ex Black Guan.  

 
 Aguti



  Black guan 
 
 

Två stora gnagare sågs där också en Aguti (troligen Dasyprocta punctata), guldhare på 
svenska och en Paka (Cuniculus paca) på natten. 
 
Målarten för många var Long-tailed Silky-Flycatcher som vi fick fina obsar av. 
 
Dagens art: Long-tailed Silky-Flycatcher 
 

 
Long-tailed Silky-Flycatcher 
 



Torsdagen 19/1 
Blåsigt och kallt, men vackert. Efter frukost tog vi vägen uppför berget. Måste ta tag i 
träningen när jag kommer hem… På tillbakavägen vid floden sågs en Louisanna Water-
Thrush. Efter lunch regnade det och jag tog en liten egen tur, det är ju dock en regnskog. 
Dagens fågel: Lousianna Water-Thrush (Sydlig piplärkesångare) 

 
Louisianna Water-Thrush 
 
Fredag 20/1 
Resan fortsatte mot en av de aktiva vulkanerna och Nationalparken vi Arenal. Vi Stannade i 
en lilla stan Fortuna och tog ut lite Colones från banken. Några skådarstopp, t ex vid en 
jätteskruv med över 100 korp och kalkongamar. Vid en liten flod fick vi fina obsar av 
Amazon Kingfisher. 
 
En fiskgjuse dök också upp. På vägen stötte vi på en flock vitnosad näsbjörn (Nasua 
narica). Det visade sig sen att de var otroligt närgångna på hotellet och t o m försökte ta sig in 
i matsalen på hotellet. Vilket boende och vilken utsikt!

 
 
 



Vi tog på eftermiddagen Saino trail och  
hörde  Ornate Hak-Eagle och Spotted 
Antbird. I ett träd satt en maffig hackspett, 
Pale-billed Woodpecker som på svenska 
har det pampiga namnet 
”Centralamerikansk jättespett”. 
Fredagsmys på vår balkong med chips och 
inhemsk rom. Några stora insekter som 
landat på min kudde motades vänligt men 
bestämt bort. De chipsrester som landat på 
golvet lockade till sig traktens myror som 
också motades ut. 
 Dagens art: Pale-billed Woodpecker 
 

 
Lördag 21/1 
Vi tog en ny förmiddagsvandring. I hotellträdgården sågs den lilla kolibrin Black-crested 
Coquette. Landskapet var delvis öppnare på denna vandring. Två kungsgamar cirklade över 
oss. Vi fortsatte längs floder och öppna fält. På telefontrådarna sågs ladusvalor och även 
de två arterna av Rough-winged Swallow.  
 
 
 
 
 
                          Southern Rough-winged Swallow 

 
Vid lunchen kom två White Hawks och svepte fram längs vulkansidan. 
 
Vi åkte ner till Lake Arenal, Costa Ricas största sjö vid foten av vulkanen. Ganska fågeltomt i 
sjön. Mangrowe Swallows var dock ny art. Badade fötterna i alla fall. 
 
 
 
 



Söndag 22/1 
Morgonvandfringen i trädgården bjöd på arter som Roadside Hawk och Violaceus Trogon.  
 
Resan fortsatte runt sjön och ner mot Stilla havskusten. På vägen stannade vi för en Broad-
billed Motmot och för lite utsikt och hantverk. Snackade med en kollega och fotade hans 
verktyg. Vi tog en fika vid ett ställe med ej kryssbara Scarlet Macaws (Arapapegojor) men 
incaduvor sågs fint. 
 
La Ensenada Lodge och dess omgivningar var helt överväldigande. För mig var detta resans 
mäktigaste ställe. Fregattfåglar flög över huvudet, bruna pelikaner fiskade utanför. Vid 
bryggan Satt hundratals kungstärnor uppradade, tillsammans med några kentska tärnor och 
Sotvingade måsar. En präriemås fanns med i flocken också. Längst ut på bryggan låg en 
jättestor krokodil! 

 
 
 
Vi hittade en plats under ett tak, tittade ut över Stilla havet och tog en öl och tyckte livet var 
härligt. 
Mina kamrater började på en ”poollista” men jag kunde inte slita mig från platsen utan 
väntade in skymningen vid stilla havet. 

 



På natten lyckades Hugo med sim mobil få 
svar från en Spectacled Owl och en ny 
bälta syntes. Intressant natt i vår lilla hydda 
med mängder av ödlor och andra 
intressanta organismer. 
 
Dagens art: Magnificent Fregatte-Bird. 
 

 

  

 

  
 
Intressanta husdjur, jättegräshoppa och 
geckoödla

Måndag 23/1 
En Bellbird, en av resans verkliga målarter hade “klongat” dagen innan och vi beslöt oss 
försöka se denna märkliga fågel. Efter mycket letande flög den över oss och hittades sen vid 
lodgen i ett träd.  
 
I bukten som nu hade lågvatten födosökte tusentls vadare av olika slag. En tvättbjörn 
(Procyon lotor) jagade runt i mangroven. 
 
Vi gick en sakta vandring, hett som tusan, 
ner till Salinerna någon kilometer bort. Fin 
vandring med mycket skogssångare, 
tukaner och duvor. Två tukaner som satt 
och putsade varandra var en fin syn.  

 



Vid salinerna fanns goda möjligheter att 
plugga in vadare som man nog inte har så 
stor chans på hemma. Större och mindre 
gulbena, kortnäbbad beckasinsnäppa, 
tundrasnäppor m m. Lite enklare att 
bestämma var Black-necked Stilt och 
Yellow-crowned Night-Heron. 

 
 
Black-necked Stilt 

 
 
På eftermiddagen hade vi hyrt en båt som tog oss ut i Mangroveskogen vid stranden. På vägen 
ut möttes vi a en flock på femtiotalet saxnäbbar. Vilka drömfåglar! Detta var helt magiskt. 
Exotiska pelikaner, willetsnäppor, Mangrove Hummingbird blandade sig med kända arter 
som småspovar och fiskgjusar. Hela 13 olika gjusar som övervintrade här sågs.  På hemvägen 
sågs flockar på hundratals kungstärnor m m. 

 
 
 
På kvällen letade en i hotellpersonalen upp en stor Tarantella-spindel som visades upp. Stora 
insekter som gräshoppor m m landade på tröjan. 
 
En Paciffic Screech-Owl hittades utanför vårhydda. 
 
Dagens fågel: Amerikansk saxnäbb, Skimmer 
 
 



Tisdagen 24/1 
Morgontur med papegojor och en mycket fotogen Broad-billed Motmot. Motmoternas 
stjärtpennor är märkliga. ”flaggorna” längst ner görs av fågeln själv som helt enkelt biter av 
sina stjärtfjädrar så flaggorna skapas. De får fixa till sig helt enkelt. 

 
Broad-billed Motmot 
 
Vi tog en ny tur ner till Salinerna på vägen och fortsatte söderut. Vid Tarcolas river stannade 
vi och tittade på krokodilerna. Vi nådde Villa Lapas till lunch och detta ställe låg också nära 
kusten. Vi hade en ny fantastisk båttur på eftermiddagen med ormhalsfåglar, Yellow–headed 
Caracara, båtnäbbar och olika kungsfiskare med mera. Också lite ödlor och krokodiler. I en 
liten flodtarm där vi stakade oss fram upptäckte Hugo osannolikt nog, en Common Night-
Hawk, en nattskärra som låg och sov på en trädsam. En Bare-throated Tiger-Heronstod på en 
stam. Bland mangroven kilade olika krabbor. 

 
Krokodil                         Yellow-headed Caracara 
  



 

   Mangrove 
 
På hemvägen sågs några kryssbara arapapegojor i ett träd, Scarlet Macaws. 
 
I hotellets trädgård fanns stora iguanödlor . Hotellet ja, det var det första hotell jag vait där det 
var ”all inclusive”. Det vart på kvällen paraplydrinkarnas glada tid. Sött och gott. Alltför 
kraftigt intag av dessa hindrades effektivt av en ihärdig cikada som härja med oss och till slut 
dök ner i Lasses Pina collada som fick det nya namnet Pina cikada. En viss munterhet 
uppstod. 
 
Natten var varmt, minst sagt.  
 
Dagens fågel: Broad-billed Motmot 

 
 

 
  
 
Onsdagen 25/1 
Morgonpromend uppför floden sedan efter frukost en vandring i Carara National Park. En ny 
tung art byggde bo alldeles vid vår stig nämligen Royal Flycatcher , kungstyrann.  En stor 
Iguanödlehanne uppvaktade sin hona på en trädstam genom att vicka med huvudet och fylla 
strupsäcken. 
 
På tillbakavägen hade Daniel och jag turen att se en spelande hanne av Orange-collared 
Manakin. 



Efter lunchen ville kamraterna bättra på poollistan så jag hängde med Hugo själv på en annan 
vandring i nationalparken.  Det vart en nästan andäktig tur. I låg på marken och försökte se 
nått under buskskiktet. En myrpitta hördes och rätt som det var hoppade Svartmaskad 
myrtrast fram. Den sprang som en liten kyckling p lövgolvet. Två arter Tinamoer hördes och 
klon var väl ändå den lilla bäcken med några hanar och en hona av Red-capped Manakin och 
en hona av Blue-crowned Manakin som badade nakna.

 
 
På kvällen prövades nån ny sak med 
paraply. Denna kvälls stoppdjur var en 
liten groda som hoppade runt på oss och 
bland drinkarna och påpekade att ”det ska 
inte vara nått mer där”. 
 
Något svalare natt då jag lyckades 
förhandla fram med min något frusnare 
rumskamrat att åtminstone ha fläkten på 
(luftkonditioneringen lät förskräckligt, men 
var effektiv) 
 
Dagens art: Black-faced Ant-Thrush, 
Svartmaskad myrtrast  

 
Hugo och groda 



 
 
Torsdag  26/1 
Vid frukost upptäcktes en fin och ”fotogen” Slaty-tailed Trogon i trädgården. 
 
Nu styrdes kosan uppåt. Vi nådde som högst c a 3000m ö h. Lodgen låg i en dalgång mellan 
bergen och sista biten på smal grusväg i branta backar fick även icke höjdrädda att känna viss 
nervositet. Vi skulle till Savegre Lodge i San Gerardo de Dota.  
 
Vid ett litet möjligt stopp, vid ett litet fik satt plötsligt en hona av Qetzalen där. 

 
 
 Det är den art som naturintresserade mänskor åker till dalen för att se. Så lätt var det. Vi 
stannade till vid vägen där en av Hugos kompisar stod. Han berättade at han inte sett Qetzal 
på ett par dar. I samma ögonblick flyger en hanne över oss Hugo lyckades hitta den i 
lövverket och vi ade en minut att se den. Det var de enda obsarna på arten vi hade, en det var 
mer än de andra på hotellet. 
 

 
Slaty-tailed Trogon  
              

 
Quetzal



På vackra Savegre Lodge i San Gerardo del Dota hade man också satsat på kolibriautomater. 
Det är lite dubbelt, det här med matning. Utan tvekan så kan många människor få verklig 
närkontakt med många fåglar. Särskilt kolibrierna blir alldeles ”galna” när det fylls på med 
sockerlösning och man kan komma dem riktigt nära. Men enligt Hugo finn det belägg för att 
kolibrier utvecklar diabetes. Det är en uppgift som jag inte lyckats styrka, snarare tvärtom. 
Allvarligare ändå är att naturligt beteende kanske försvinner. Kolibrierna är ju pollenatörer för 
flera specialdesignade blommor. Hur går det för dem om kolibrierna hellre tar sockervatten. Å 
andra sidan finns det kanske kolibrier så det räcker till för dessa också. 
 
Vi hittade et par nya kolibri bon, nu av Vulcano Hummingbird och den 33:e (!) kolibriarten 
hängdes in, Green-fronted Lancebill. En vanlig art här var också Rufous-collared Sparrow 
Dagens art: Respledent Quezal 

 
Rufous-collared Sparrow 
 
Fredag  27/1 
Morgonpromenad  med  bl a en snygg 
Hairy Woodpecker. Nu var det som en 
frisk sommarmorgon, sådär en tio grader. 
Natten hade varit sval och det vart faktiskt 
långkalsongläge. Costa Rica är verkligen 
värmekontrasternas land.  
 
 
 
 
                                              Hairy Woodpecker 
 

 
 



Vi tog en led uppför floden till vattenfallet. Mitt på dagen duschade verkligen några 
kolibriarter. En Magnificent Hummingbird satt under ett litet fall och gjorde sig ren. 
 
Vi tog också en tur uppför berget och hängde in resan 400:e (!) art en Ocraceous Wren, en 
liten gärdsmygsart. 
 
Jag tog en egen promenad uppför en liten flodfåra och njöt av stillhet och vattenbrus. 
Dagens fågel: Dushande Magnificent Hummingbird 
 
Lördag 28/1 
Ny kall natt. Toppen, som hemma…Vi tog det lugnt och hade lite skådning runt lodgen på 
morgonen. Vi fortsatte sen tillbaks mo tSan José för att fullborda cirkeln vi rest. Ett stopp i 
början gav den koltrastlika Sooty Robin. Vi stannade till vid en marknad och något 
turisthantverk inköptes. Vi åt lunch vid en fiskrestaurang. Spännande ful fisk, men god. 

 
 
Ful fisk 
 

Vitvingad glada

 
Tillbaks till flotta hotell Bougainvillea på eftermiddagen där vi hade några timmars skådning. 
Samma arter som första morgonen med riktigt snygga obsar på White-tailed Kite och 
BlueCrowned Motmot. Vi avslutade kvällen som vi började resan med en liten sittning på 
balkongen 
Dagens art: White tailed Kite 
 
 
Söndag 29/1 
Väckning 3.45 för avresa till flygplatsen. Vi hade tur (eller tack vare Olofssons flygvana)  så 
vi fick nödutgångsplats och det var en mycket behaglig, jämförelsevis,  resa till New York. 
Samma steakhouse som förra gången och planet avgick i tid till Stockholm. Jobbigt, men utan 
missöden. Hemma i 10 minus och snö efter fantastiska två veckor! 
 
Nicke Helldorff     nicke.helldorff@ebox.tninet.se   
Bilderna digiskopade med Nikon Coolpix 12.1 och Zeiss tubkikare  
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