


                                                               

                                        COSTA RICA

                                           Van 4 december tot 18 december 2010

Beste reisgenoten,

Hierna  volgt  een  verslag  van  onze  prachtige  reis  naar  het  derde  kleinste  maar  meest  natuur-
vriendelijke land in Centraal-Amerika.

Dit bundeltje kwam tot stand dankzij  eigen notities, een aantal artikels geplukt van Internet en
uittreksels van teksten van Werner. Ook mijn dank aan de verschillende fotoleveranciers! Daar waar
geen  foto beschikbaar was, ben ik dan maar op een van de talrijke websites gaan zoeken...

Tekstinfo:

voor  de  vogels  wordt  altijd  de  Engelse  naam  weergegeven,  soms  de  Nederlandse  wanneer
beschikbaar;

voor de amfibieën, reptielen, insecten, zoogdieren en planten wordt altijd de Latijnse naam vermeld
en de Engelse en/of de Nederlandse waar mogelijk.

“Weetjes” zijn detailinfo's en staan in italic.

Adressenlijst van deelnemers: pagina 50
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Reisorganisatie:

Reisagent: “Dromen”, uit Varsenare

Plaatselijke agent : “Aventuras Tierra Verde”

Reisleider: Werner Hamelinck

Lokale gids: Felipe Pardo M.

Reisverhaal.

Omwille van het “plots ziek worden” van alle verkeersleiders op Spaans grondgebied (lees: wilde
staking),  kunnen  we  pas  maandag  6  ipv  zaterdag  4  december  vertrekken.  Daardoor  zal  het
reisprogramma noodzakelijk worden aangepast, maar dankzij de prachtige samenwerking tussen
“Dromen”, “Tierra Verde” en Werner himself zullen we erin slagen om het ganse programma af te
werken in de overblijvende 12 ipv de voorziene 14 dagen.

Nieuw reisplan:

Maandag 6 december:  10.45u vlucht naar JFK New York met Delta Airlines DL 141; aankomst NY
13.35u local time en dan om 16.00u vlucht naar San José/Costa Rica met American Airlines AA
611, aankomst 20.20u local time  

Dinsdag 7 december:  San José --> Braulio Carillo N.P. --> Selva Tropical --> Cariari --> Palacios
-->  Tortuguero                           

Woensdag 8 december:  Tortuguero --> La Pavona --> Cariari --> Arenal

Donderdag 9 december:  Arenal --> Muelle (Iguana bridge) --> Caño Negro --> La Fortuna -->
Arenal 

Vrijdag 10 december:  Arenal --> Tilarán --> Liberia --> Rincón de la Vieja 

Zaterdag 11 december:  Rincón de la Vieja

Zondag 12 december:  Rincón de la Vieja --> Guacimal --> Santa Elena --> Monteverde 

Maandag 13 december:  Monteverde

Dinsdag 14 december:  Monteverde --> Guacimal --> Sardinas --> Rio Tarcoles (Croco bridge) -->
Carara N.P. --> Quepos --> Manuel Antonio N.P.

Woensdag 15 december:  Manuel Antonio N.P.

Donderdag 16 december:  Manuel Antonio N.P. --> La Paz Waterfalls --> San José 

Vrijdag 17 december:  San José --> Poás Volcano --> Koffieplantage Vargas --> Aeropuerto Juan
Santamaria 18.05u vlucht naar Madrid met Iberia IB 6314; aankomst 18 december, 11.20u local
time  

Zaterdag 18 december:  16.05u vlucht naar Brussel met Iberia IB 3214; aankomst 18.40u.
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Vrijdag 3 december

Een telefoontje van Werner met de vraag of de valies al is gemaakt. Zo ja, dikke pech! En misschien
werk voor niks. De reden: een wilde staking van de verkeersleiders in Spanje. De kans is reëel dat
we zaterdag niet vertrekken, maar we moeten ons sowieso melden aan de balie in Zaventem.

Zaterdag 4 december

Om 06.00u is iedereen op de afspraak aan de Press-shop in de vertrekhal. De check-in verloopt vlot
en onze vlucht staat voorlopig nog aangegeven als “normaal”...
Rond 07.00u, kleine verandering: vlucht wordt met één uur vertraagd. Ondertussen maken we nader
kennis en geraken we ook aan de praat met mensen die hier al sinds gisteravond zitten: afgelaste
vluchten... de toestand ziet er ineens heel wat minder fraai uit...
2de wijziging: vertrek om 09.00u wordt 09.30u; bezigheidstherapie? We horen dat de noodtoestand
in Spanje zou worden uitgeroepen en dat de leiding van het vluchtverkeer zou kunnen worden
overgenomen door het leger! Slecht nieuws voor de stakers, goed nieuws voor ons; wait & see...
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3de wijziging: onze vlucht wordt definitief afgelast. We moeten onze bagage gaan recupereren (die
ondertussen al in het vliegtuig was geraakt) en aanschuiven aan de Iberia-balie voor re-ticketting
en/of re-routing van de vlucht.

Van 11.00u tot 17.20u schuiven we geduldig aan en mag Freddy zelfs nog zijn zegje doen tijdens
een kort TV-interview dat een paar uur later het EEN-journaal haalt en niet mals is voor de Iberia-
organisatie.  Maar de mensen aan de onderbemande balie doen hun uiterste best om ons op onze
bestemming  te  krijgen.  De  “best  offer”  bestond  erin om  in  groepjes  van  3  tot  5  man  op
verschillende vluchten maandag en woensdag te vertrekken. Indien we per se samen willen reizen,
dan lijkt dat pas donderdag te kunnen. Maar Werner blijft aandringen voor een betere oplossing. Na
meer dan 45’ zoekwerk, stelt de efficiënte en vriendelijke medewerker van Flight Care ons voor om
via JFK New York met Delta Airlines te vliegen, maandag 6 december. Een onverhoopt Sinterklaas-
cadeau voor ons en een welverdiende doos lekkere Neuhaus-pralines voor het personeel aan de
balie.

Maandag 6 december

Tussen 06.30u en 07.30u geraakt iedereen, ondanks slechte weersomstandigheden, op tijd op de
afspraak. Na een vlotte check-in vertrekken we, om 11.20u ipv 10.45u,  met een B 757A naar New-
York.
Na een rustige vlucht landen we op JFK om 12.55u local time, wat inhoudt dat we, bovenop het half
uur vertraging bij het vertrek, ook nog 40’ te vroeg aankomen! Eén uur en tien minuten gewonnen
door de wind in de rug te hebben! Na de bagage te hebben gerecupereerd en op de juiste band te
hebben geplaatst, nemen we het treintje van Terminal 3 (Delta Airlines) naar Terminal 8 van
American Airlines.
Rond 16.45u vertrekken we richting San José, waar we +/- 5 uur later landen. Het is hier 21.05u,
zijnde 04.05u dinsdag, Belgische tijd.

Ondanks alle wijzigingen, staat er ons een bus en de gids van Tierra Verde op te wachten. Iedereen
mag een welkomstcadeautje in ontvangst nemen. We komen aan in ons prachtig Crowne Plaza hotel
(een 5*  nota bene)  om 22.00u,  waar ons,  ondanks dit late uur,  nog een lekker  buffet  staat  te
wachten. Er is meermaals druk overleg tussen Werner, Geert en Tierra Verde om de activiteiten van
de eerste twee “verloren” dagen alsnog te recupereren. Rond 23.00u verdwijnt iedereen naar zijn
kamer, nadat Werner ons heeft gemeld dat we morgen vroeg moeten opstaan. Maar geen nood, onze
biologische klok zou ons daarbij helpen.

Dinsdag 7 december

Opstaan om 05.45u blijkt inderdaad geen probleem te zijn. Vertrek met de bus om 06.45u, richting
Tortuguero.
Rond  07.20u  rijden  we  door  het  mooie  Braulio  Carillo  Nationaal  Park.  Het  is  een  prachtig
natuurgebied van nevel- en regenwoud in de Cordillera Central, met een oppervlakte van 44.000 ha
een van de grootste nationale parken van dit land. Omwille van de grote hoogteverschillen, nl. tot
2.900m!, en dit op relatief korte afstanden, is het gebied weinig toegankelijk. Maar het is dan wel de
verblijfplaats van de bedreigde tapirs, jaguars en poema's.
Na een rit van ongeveer een uur komen we aan bij restaurant Selva Tropical nabij Guápiles voor het
ontbijt. Hier genieten we onze eerste echte Costaricaanse maaltijd. Alles draait  in dit land rond
“Rice & Beans” maar er is gelukkig ook keuze uit andere gerechten. Na het ontbijtbuffet nemen we
nog de tijd om door de tuin te wandelen en de bijhorende vlindertuin te bezichtigen.
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Hier rijden we op de “Continental divide” en via Cariari gaan we naar Palacios, waar we om 10.55u
aankomen.  Onderweg  doen  we  enkele  mooie  waarnemingen  van  volgende  vogels:  Caribische
troepiaal  (Great-tailed  Grackle),  Zwarte  goean  (Black  Guan),  Muller  amazone  (Mealy  Parrot),
Kuifcaracara (Crested Caracara), Groefsnavelani (Groove-billed Ani), Koereiger (Cattle Egret).

 

We stoppen ook nog aan een bananenplantage, waar onze gids Felipe ons een en ander duidelijk
maakt, o.m. de “bananen-kabelbaan” en de arbeid verricht  door de enkele mannen die we hier
keihard zien werken. 

We observeren er ook onze eerste bladsnij- of parasolmieren (Leaf-cutter Ant – Atta cephalotes)
waarvan we later nog heel dikwijls het pad zullen kruisen...
Weetjes over deze mieren:

“Ze  knippen  met  hun  kaken  kleine  stukjes  blad  af  en vervoeren  die  als  ‘parasol’ naar  het
ondergrondse  nest.  Uit  een  zeer  recent  onderzoekt  blijkt  dat  de  mieren  hun knipgedrag  laten
afhangen van de obstakels die ze op hun pad tegenkomen: hoe gemakkelijker de af te leggen weg,
hoe groter de vervoerde bladeren; en hoe moeilijker de obstakels zoals lage brugjes van takjes
waar ze onder moeten, hoe kleiner het blad! De mieren snijden de blaadjes niet bij op de plek van
het  obstakel,  maar  doen aan maatwerk op de plaats  waar  ze  de blaadjes  verzamelen!  Het  is
vandaag nog niet geweten hoe dit “anticiperingsproces” ineen zit. In het nest wordt het blad door
kleinere werkstermieren fijngekauwd tot bladmoes, dat samen met mierenmest als voedingsbodem
voor  schimmels  dient.  De  schimmels  dienen  op  hun  beurt  als  voedsel  voor  de  mierenlarven.
Parasolmieren zijn dus feitelijk landbouwers: ze kweken hun eigen voedsel!”

Om 10.55u, in Palacios, gaan we onze bus tijdelijk ruilen voor het bootje dat ons langs rivier en
kanalen tot Tortuguero zal brengen. Tijdens de sanitaire stop en het overbrengen van de bagage naar
het  bootje,  kunnen we een glimp opvangen van ons eerste hagedisje,  Bronze-backed Climbing
Skink (Mabuya unimarginata). 
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We zien hier onze eerste Cacaoboom (Theobroma cacao).

“De wetenschappelijke naam komt van het  Grieks θεος  (theos) wat "god"  betekent  en βροµος
(bromos), wat staat voor  “haver”; dit “voedsel van God” werd veel gebruikt tijdens ceremonies bij
de Azteken, ivm Tlaloc, de god van regen en vruchtbaarheid. Toen was dat niet de lekkere zoete
drank zoals  wij  hem nu kennen.  De  Xocoatl  bestond uit  cacao vermengd met  rode chilipeper,
vanille, annatto om een felle rode kleur te geven en maïsmeel om het goedje wat vaster te maken!

En dat noemden ze dan “het voedsel van God”.De cacaoboom groeit
tussen 20 graden noorderbreedte en 20 graden zuiderbreedte, maar
stelt hoge eisen aan neerslag, temperatuur en bodemvruchtbaarheid.
Cacaobomen groeien slecht in de volle zon. Daarom wordt  cacao
meestal onder schaduwbomen geteeld. Een cacaoboom wordt meer
dan 50 jaar oud, tot 10 m hoog en heeft een matig dikke stam.  Als hij
ongeveer 4 jaar oud is, verschijnen de eerste bloempjes. De kleine
witte of roze bloemen zitten direct op de stam en op de dikke takken.
Als  hij  eenmaal  is  gaan  bloeien,  bloeit  de  cacaoboom  zonder
ophouden vrijwel het hele jaar door. Ondanks de lange bloei, levert
de cacaoboom maar 30 tot 40 vruchten per jaar. Deze vruchten lijken
op  langwerpige  meloenen.  Ze  worden  geplukt  en  vervolgens
opengebroken. De cacaobonen liggen in het midden van de vrucht.
Elke vrucht bevat 40-50 'bonen', die elk ongeveer een gram wegen.

Een gemiddelde cacaoboom levert per jaar dus amper 1 tot 2 kilo bonen. Deze bonen dienden bij
de Azteken als  betaalmiddel:  10 bonen voor  een konijn,  100 bonen voor  een slaaf.  Het  is  de
Spaanse veroveraar Fernando Cortez die in 1528 als eerste een grote hoeveelheid cacaobonen
naar Europa bracht. In 1828 werd door Conrad van Houten ontdekt hoe het vet uit de bonen kon
worden verwijderd, waarbij cacaopoeder en cacaoboter ontstond. Dit was de basis voor de huidige
chocolade”.

 Het kanaal van Tortuguero wordt doorsneden door talloze rivieren en smalle zijriviertjes die samen
de unieke infrastructuur van het Nationale Park vormen. Al varend  krijgen we onze eerste indruk
van dit paradijs op aarde.

“De naam Tortuguero  (Spaans  voor  “schildpadjager”)  heeft  het  park  te  danken  aan de vele
schildpadden, die hier aan land komen om hun eieren te leggen, en aan de jacht die hier op die
dierensoort  werd  gemaakt.  Al  vanaf  1955 probeert  men de dieren  te  beschermen,  vanaf  1963
werden de schildpadden daadwerkelijk beschermd en vanaf 1970 is het gebied van ongeveer 19000
hectare uitgeroepen tot nationaal park. Het heeft een grote diversiteit te bieden want de moerassen,
waterwegen en lagunes, alsmede de stranden en jungles ter plaatse bieden bescherming aan vele
dieren zoals 52 riviervissoorten, zeekoeien, kaaimannen, rivierotters, leguanen, luiaards, allerlei
insecten waaronder indrukwekkend grote kevers en reptielen, de gekleurde gifkikkertjes, prachtig
gekleurde vogelsoorten en uiteraard de drie apensoorten te weten de Zwarthandslingeraap, de
Mantelbrulaap en de Kapucijnaap”.
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Heel snel begint het te regenen, wat niet wegneemt dat we onderweg heel wat te zien krijgen: de
Lachvalk  (Laughing  Falcon),  “waarvan  reptielen  het  hoofdbestanddeel  van  het  voedselpakket
vormen; zowel hagedissen als slangen, waaronder ook de zwaar giftige koraalslangen, worden
gedood; kleine slangen worden direct ingeslikt, waarbij, in tegenstelling tot de meeste roofdieren,
de staart als eerste naar binnen gaat, maar grotere slangen pikt de lachvalk in kleinere stukken
voordat hij zijn prooi verslindt”; de Kleine blauwe Reiger (Little blue Heron) met een visje in de
bek, de Amerikaanse kleine zilverreiger (Snowy Egret) en de Grote zilverreiger (Great Egret), de
Mangrove zwaluw (Mangrove Swallow), de Visarend (Osprey), de Grote kiskadee (Great Kiskadie)
die zijn naam dankt aan zijn roep: “kis ka die”, de Amerikaanse slangenhalsvogel (Anhinga), de
Roodkruintiran (Social Flycatcher) 

en ook nog de Groene ijsvogel  (Green Kingfisher):  “net als de meeste ijsvogels, is de Groene
ijsvogel  een  holenbroeder;  meestal  broeden  deze  vogels  in  mangrovebossen,  maar  ook  langs
rivieren met steile oevers. Het nest bevindt zich in een oeverwand en is in de vorm van een tunnel.
Deze tunnel kan soms wel tot een meter diep in de wand zijn gemaakt. In het nest worden meestal 3
maar soms ook 4 eieren gelegd. Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit vissen, maar ook hagedissen
en  sprinkhanen  staan op  de  menukaart.  Soms  gebeurt  het  dat  het  geprefereerde  voedsel  niet
beschikbaar is; de ijsvogel gaat dan over op kleine insecten die langs het water leven. Veel prooien
worden gevangen vanaf een uitkijkpost, vaak een kale tak die boven het water hangt. Met een snelle
duik in het water worden vissen gevangen”.  De houding die hij aanneemt zou een dreighouding
kunnen zijn tegenover een soortgenoot die zijn uitkijkpost nadert.
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Wat  de  zoogdieren  betreft,  maken  we  kennis  met  een  kleine  groep  Mantelbrulapen  (Alouatta
palliata); deze apen hebben het eerste deel van hun naam te danken aan de grauwblonde lange haren
op hun rug, die lijken op een mantel; hiermee onderscheidt deze soort zich ook meteen van de 5
andere soorten brulapen.

Weetjes over de Mantelbrulaap:

“de staart wordt vaak gebruikt als een extra houvast tijdens het voortbewegen door de bomen; de
onderkant van de staart is kaal zodat de aap meer grip heeft aan de takken. Het mannetje is groter
dan het vrouwtje en wordt gemiddeld 50 cm en bereikt een gewicht van 5 tot 10 kg. Het vrouwtje
blijft veelal steken op gemiddeld 43 cm en gewicht van 3 tot 8 kg. Een ander verschil tussen het
mannetje en het vrouwtje is de beharing op de kin die bij het mannetje langer is. Het scrotum van
het mannetje is opvallend wit gekleurd (goed te zien op één van onze foto's). De mantelbrulaap kan
een leeftijd van 25 jaar bereiken. Het onmiskenbare,  luide gebrul is vaak rond zonsopgang en
zonsondergang te horen.  Het brullende geluid wordt gebruikt voor communicatie om leden van de
groep te roepen, of om te weten te komen waar de aangrenzende
groepen zich ophouden. Het geluid kan soms worden gehoord over
een afstand van 5 kilometer. De mannetjes hebben achter in de keel
een holte die fungeert als een klankkast waardoor ze deze enorme
geluiden kunnen produceren. De apen reageren ook op luid geluid
van  bijvoorbeeld  passerende  auto's  of  een  luidruchtige  groep
mensen.  Heel  merkwaardig  bij  de  brulapen  is  de  hiërarchie:  in
tegenstelling tot andere apensoorten en zelfs tot de meeste sociale
zoogdieren, zijn het niet de oudste of de sterkste mannetjes en wijfjes
die het leiderschap over een groep hebben: bij de mantelbrulapen is
het wel degelijk de jongste van elk geslacht die dominant is! En hoe
ouder  een  mantelbrulaap  wordt,  hoe  lager  hij  zakt  in  de
hierarchie!”.

En  dan  komt  onze  eerste  luiaard  in  het  zicht!  de  Drievingerige  luiaard,  ook  Kapucijnluiaard
genoemd (Brown-throated Three-toed Sloth - Bradypus variegatus)!

Weetjes over de luiaards:

“Wetenschappelijk gezien zijn de Luiaards relatief uniek in de dierenwereld. Ze behoren tot de orde
van de Edentata (Tandarmen). Samen met de Afrotheria (waartoe de Slurfdieren en de Zeekoeien
behoren), zijn ze de meest primitieve nog levende groep placentale zoogdieren. Ze ontstonden zo'n

60  miljoen  jaar  geleden.  Hun  nauwste  huidige
verwanten zijn de Gordeldieren en de Miereneters,
wat  veel  zegt  over  de evolutionaire afstand met
andere  soorten.  Luiaards  zijn  gespecialiseerde
boombewoners. Ze leven, ondersteboven hangend
aan hun haakvormige vinger- en teenklauwen aan
de takken in de bomen.  Deze leefwijze heeft een
aantal  speciale  aanpassingen  met  zich
meegebracht, zoals de naar de rug gerichte groei
van  het  haar  om  een  betere  waterafloop  te
verzekeren,  vrijwel  aaneengegroeide,  in  aantal
gereduceerde  vingers  en  tenen  met  lange,
haakvormige nagels,  de mogelijkheid de kop tot

circa 180° te draaien, reductie van de staart, draaiing van een aantal organen in de buikholte, enz.
De prijs die de luiaards voor deze aanpassingen hebben moeten betalen, is o.a. het feit dat ze heel
traag zijn en nauwelijks op de grond kunnen lopen (hooguit kruipen, hoewel de dieren redelijk goed
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kunnen zwemmen). Een volwassen “Drievinger” wordt 60cm groot en 4kg zwaar.

Zijn pels die dus, in tegenstelling met andere dieren,
van de buik naar de rug groeit, vertoont een groene
kleur: deze is veroorzaakt door algen die tussen de
haren groeien en hem helpen minder op te vallen in
het bladerdek van “zijn” bomen. Het dieet bestaat
uitsluitend uit bladeren. Ter vergelijking met andere
herbivoren,   waarvan  de  spijsvertering  van  een
“lunch” tot 4 à 5 dagen kan duren, is de Luiaard
een  recordhouder:  elk  blaadje  dat  opgepeuzeld
wordt doet er maar liefst tot vier weken over om de
“uitgang”  te  vinden...  Zijn  voedsel  levert  weinig
energie  op  en  dit  legt  uit  waarom  het  dier  zo
spaarzaam is met zijn krachten:

-heel  weinig  verplaatsingen:  slaapt  15  à  20  uur  per dag  en  komt  zelden  uit  zijn  boom;
-geen fysisch gedoe om zijn territorium tegen een ander mannetje te verdedigen: dat doet hij door
zijn zwarte en oranje vlek te tonen die hij  op zijn rug heeft en/of door te fluiten, twee zuinige
manieren om toch aan te tonen dat deze boom niet vrij is;
-onze Bradypus heeft de laagste en de meest variabele lichaamstemperatuur van alle zoogdieren,
nl. van 24 tot 33°C. Deze lage temperaturen en traag metabolisme vergen ook minder energie.
De luiaard komt bijna nooit op de begane grond, want ook dat kost veel energie en houdt veel
gevaar in.  Alleen wanneer hij van “restaurant” wil veranderen, of wanneer hij zijn behoefte gaat
doen, verlaat hij  zijn verblijfplaats. Met zijn stomp staartje maakt hij een kuiltje aan de voet van de
boom, legt daarin zijn keuteltjes en bedekt ze met losse grond. Het is lange tijd een (logische) vraag
gebleven waarom de luiaard niet gewoon zijn drolletjes laat vallen daar waar hij hangt of zit, want
dat zou toch minder inspanning vergen dan af te dalen naar de grond. Uit langdurige observatie en
wetenschappelijk onderzoek op gechipte luiaarden in Panama,blijken daar drie redenen voor te
zijn:

-sporen  van  uitwerpselen  in  en  rond  zijn  boom  zouden  zijn  aanwezigheid  kunnen  verraden
-de  faeces  geeft  extra  mest  aan  de  boom  waarvan  hij toch  10%  van  de  bladeren  opeet
-om de snelle groei van de algen op zijn pels in toom te houden, worden specifieke motten ingezet
(Cryptoses choloepi); en die insecten verlaten heel even hun verblijfplaats om snel eitjes te gaan
leggen in het mestkuiltje van de gastheer en kruipen even snel terug op hun “vervoermiddel naar
boven”,  terwijl  hun eitjes  en  later  de larven alle  tijd  hebben om verder  te ontwikkelen in  de
drolletjes van onze gezellige gast, en nog later opnieuw in de pels van een luiaard plaats te gaan
nemen”.

Iets na 13.00u komen we aan in de Laguna Lodge, waar we hartelijk
worden ontvangen met een welkomstdrankje, gevolgd door een lekker
buffet met slaatjes, verschillende gerechten en lekker vers fruitsap! Wat
ook succes kent in de groep is het lokale bier. Een lekker frisse Imperial,
niet duur, overal verkrijgbaar en van goede kwaliteit! 

In  de  tuin  maken  we  kennis  met  een  grote  pad,  de  Agapad  (andere
Nederlandse  namen  zijn  Suikerrietpad,  Reuzenpad,  Zeepad)  (Bufo
marinus, recentelijk herdoopt door de taxonomen tot Rhinella marina). 
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Uitgebreide weetjes over deze Cane toad:

“De Agapad is een van de grootste padden ter wereld en bereikt een gemiddelde lengte van 15 tot
17 cm, max. 23 cm en is tot  2,0 kg zwaar!.  De alternatieve Nederlandse naam Zeepad en de
wetenschappelijke soortnaam “marina” verwijzen naar de voorkeur voor zoete tot brakke wateren
langs de kust waar de pad het meest wordt aangetroffen, zoals mangrovemoerassen, al is dit niet in
het  gehele  verspreidingsgebied  het  geval.  De  volwassen  Agapad  heeft  een  hoge
temperatuurstolerantie van 5 tot 42 graden Celsius.

Ze is een kolonist die zich heeft gespecialiseerd in een snelle ontwikkeling in tijdelijke wateren,
zoals ondergelopen weilanden tot met water gevulde bandensporen. Dit heeft als voordeel dat de
tijdelijke wateren, die vaak ondiep zijn, sneller opwarmen en er geen grote roofdieren zoals vissen
in leven. Het aantal eitjes loopt op tot 20.000 per legsel. Omdat deze pad echter drie legsels per
jaar  kan  afzetten  kan  het  totale  aantal  eitjes  oplopen  tot  ongeveer  60.000.  Ze  voedt  zich
voornamelijk met  insecten zoals  kevers,  sprinkhanen, kakkerlakken en mieren en andere kleine
ongewervelden als slakken en duizendpoten. 

Grote exemplaren eten ook kleine gewervelden zoals andere kikkers, zoogdieren en reptielen. De
agapad voorziet in zijn behoefte aan water door op een natte plek te gaan zitten, het vocht wordt
via de huid van de buik in het lichaam opgenomen. De agapad scheidt ter verdediging een giftige
stof  af  uit  klieren  die  zichtbaar  zijn  als  grote  'bulten'  achter  de ogen die  doorlopen naar  de
schouder, ze worden paratoïden genoemd. Het melkachtige gif  dat geproduceerd wordt door de
agapad bestaat uit tot wel 100 verschillende componenten waarvan bufotoxine de bekendste is. Dit
is een op het hart werkend vergif met een effect vergelijkbaar met dat van digoxine. Een bepaalde
hoeveelheid van het gif kan een hartstilstand veroorzaken.

 De pad is over de hele wereld verspreid geraakt omdat het dier als insectenverdelger werd ingezet
bij de bestrijding van plaaginsecten. Zo is de soort terecht gekomen in de Antillen, op Hawaï, de
Filipijnen, Taiwan, Japan en verschillende eilanden in het Pacifisch Gebied. In Australië is de pad
zelf echter een nationale plaag geworden. In 1935 werden 102 exemplaren uit Hawaï overgebracht
naar Queensland  waar ze werden uitgezet, met als doel de suikerrietplantages te bevrijden van
onder andere de kever Dermolepida albohirtum, die in het Engels cane beetle (suikerrietkever)
wordt genoemd. Met name de larve van de kever is vraatzuchtig en tast de oogst van de plantages
aan. De uitgestrekte suikerrietplantages in Australië waren in de jaren 30 voor de bevolking een
belangrijke  bron  van  inkomsten  en  omdat  er  nog  geen pesticiden  waren  was  de  enige
bestrijdingsmethode die voorhanden was de kevers handmatig te rapen. Een probleem was echter
dat de kevers en de larven van de plaaginsecten op enige hoogte leven, en de Cane toad een
typische bodembewoner is  die niet  kan klimmen. Ook boden de plantages door de riet-achtige
begroeiing en het ontbreken van stenen en andere objecten geen goede schuilmogelijkheden. Een
gevolg was dat de padden de plantages verlieten en naar de aangrenzende irrigatiekanalen en
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uiteindelijk naar natuurgebieden trokken. Hier bleek de pad zich uitstekend thuis te voelen waarna
binnen enkele decennia een snelle opmars volgde. De introductie van de pad bleek een ecologische
ramp, en staat tegenwoordig bekend als hét voorbeeld van een invasieve soort, een exoot die andere
diersoorten weg concurreert of op het menu heeft staan. Sinds 30 jaar moedigt de overheid de
mensen  aan  om  deze  padden  te  doden,  maar  zonder  veel  resultaat.
Een  mogelijke  bestrijdingsmethode  is  de  inzet  van  een  virus,  een  zogenaamd  Ranavirus  dat
amfibieën en vissen infecteert.  Dit  virus blijkt  echter ook inheemse kikkers te doden.  Diverse
laboratoria  zijn  bezig  met  de  ontwikkeling  van  een  virus  dat  specifiek  de  Agapad  doodt.
Tegenstanders  vrezen  echter  dat  het  virus  ook  andere  amfibieën  zal  aantasten,  waardoor  de
bestrijding van de pad een nog grotere ramp zal worden dan het dier zelf. Een andere mogelijke
bestrijdingsmethode is door RNA interferentie de ATPases van de pad te manipuleren. ATPases zijn
enzymen die bij de pad speciale aanpassingen hebben om het dier te beschermen tegen zijn eigen
gif.  Als  deze  bescherming  wegvalt  zullen  de  padden  zichzelf  vergiftigen.
Tenslotte wordt ook geprobeerd de geslachtschromosomen aan te passen, zodat alleen mannetjes
worden  geboren  en  de  soort  zich  niet  meer  in  stand  kan  houden.
Begin 2008 maakte de Nederlandse student  Jordy Groffen bekend een andere methode te hebben
ontdekt  om de pad te bestrijden. Groffen had een op de pad in de longen parasiterende worm
ontdekt die dodelijk bleek voor kleine exemplaren of ze kleiner doet blijven. Door besmette padden
te  introduceren  in  niet-besmette  populaties  wordt  de  pad  bestreden.  Resultaten  zullen  moeten
uitwijzen of de bestrijding effectief is.”

We vertrekken om 14.00u opnieuw met  een  bootje,  deze
keer voor een bezoek aan de Sea Turtle Conservation Center,
een  gezellige  knusse  eenvoudige  ruimte  met  mooie
videovoorstelling over het leven van de zeeschildpadden en
meer bepaald de Groene zeeschildpad (ook Soepschildpad
genoemd).  Tortuguero  Nationaal  Park  is  één  van  de
belangrijkste  nestgebieden  voor  deze  schildpad  en  geniet
daarom internationale bekendheid. In het legseizoen, dat van
juli tot september duurt, komen duizenden schildpadden hier
op het strand, 's avonds bij volle maan, hun eitjes leggen. De
incubatietijd  bedraagt  gemiddeld  65  dagen,  wat  wil  zeggen  dat  we  nog  kans  maken  op  het
waarnemen van een uitkomend nest...

We verlaten de Turtle Center en beginnen aan de geplande
wandeling doorheen het dorpje Tortuguero, in feite niet meer
dan een lange straat met enkele winkeltjes, een internetcafé,
een schooltje en openbare toiletten. We kunnen ook terug
langs het strand, maar dat doen we niet omwille van de
striemende regen en ons uitstapje wordt dan ook deels
ingekort.  Na onze terugkeer in de lodge gaan we dan toch
kennis maken met het
Schildpaddenstrand. We zien er

talrijke nesten, waarvan enkele duidelijk recent zijn uitgekomen of
uitgegraven door predatoren, gezien de vele restanten van eischalen. 

Verder komen we ook nog een grote spin tegen, nl. een wijfje Golden silk
Orb-weaver (Nephila clavipes). “Deze spin heeft een lichaamslengte van
2,5  cm.  Met  de  poten  erbij  heeft  ze  in  totaal  een  “spanwijdte”  van
ongeveer 9 cm. Het wijfje vertoont een prachtig kleurpatroon waaronder
groen, rood, geel en zwart. Ze weeft een gigantische net, tot een meter
groot,  waarin  ook  verschillende  mannetjes  vertoeven.  Haar  naam
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“Golden” heeft ze niet te danken aan haar eigen kleur, maar wel  aan de goudgele kleur van haar
spinsel. In feite gaat het om een passieve jachttechniek: wanneer de zon op het spinnenweb schijnt,
worden insecten aangetrokken door het gekleurde vangnet dat op een grote gele bloem lijkt; en in
de  schaduw  vermengt  het  web  zich  perfect  met  een  achtergrond  van  geelgroene  randen  van
bladeren. En het toppunt van verfijning is dat, wanneer deze Nephila aan de bouw van haar web
begint,  ze  de kleur  van  haar  spinsel  bepaalt  in  functie  van  de  kleur  van  deze  achtergrond!”
Nog op het strand vangt Werner, door middel van een paraplu (jawel!) een juveniele Gestreepte
basilisk (Basiliscus vittatus).

Het is hier vroeg donker, nl. rond 17.45u. Tijd genoeg om nog, vóór etenstijd, te relaxen op het
privé-terras voorzien van gezellige schommelstoelen. Maar een amateur herpetoloog kan in zo'n
dierenparadijs, midden in het regenwoud, onmogelijk blijven stil  zitten en maakt dus een korte
“nachtwandeling”.  En  die  levert  2  mooie  soorten  op: de  Brown  wood  turtle  (Rhinoclemmys
annulata), een bosschildpad van ong. 20cm groot, vooral actief na hevige regenbuien en  die zich
voedt  met  fruit  en  planten,  met  een  duidelijke  voorkeur  voor  zaailingen  en  varens.
En dan de Roodoogmaki kikker (Agalychnis callidryas), een kikker die de fotografen onder ons
zeker zullen appreciëren, en tevens één van de toppers voor Petra.

Dit  is  dan,  in levende lijve,  DE kikker  die we overal  afgebeeld zien:  op posters,  postkaarten,
natuurfolders,  logo's,  T-shirts,  boekomslagen,  eco-magazines,  enz.   Gemakkelijk  te  begrijpen
wanneer we zijn kleurpatroon voor ogen hebben: het lichaam is bladgroen, de flanken en buik zijn
wit  tot geel en de ogen zijn knalrood met diepzwarte verticale pupillen.  “De bolvormige ogen
puilen wat uit en zijn overduidelijk zichtbaar, maar in rust schuift een membraan-achtig ooglid over
het oog en is de kleur niet te zien wat de camouflage ten goede komt. Op beide flanken zijn enkele
vierkante blauwe vlekken aanwezig evenals een vlek vóór iedere voorpoot. De achterzijde van de
buik en tenen met hechtschijven zijn geel tot oranje. Een echt juweeltje dus! Vermoed wordt dat de
felle kleuren van de ogen en binnenzijde van de dijen dienen ter verdediging: als een overdag
rustende kikker wordt verstoord en de ogen opent en achterpoten wat spreidt, zijn de felle rode en
blauwe kleuren plotseling te zien en kan een vijand een moment twijfelen waardoor de kikker kan
ontsnappen. De roodoogmaki kan ongeveer 7 centimeter lang worden, de mannetjes blijven kleiner,
ongeveer 5 cm.   Het voedsel bestaat uit  vliegen, motten en krekels, maar ook kleinere kikkers
worden soms gegeten. Tijdens het jagen bevindt het dier zich meestal hoog in de bomen. Als er
overdag gerust wordt zit de kikker aan de onderkant van een blad vastgeplakt”.

We moeten beseffen dat we heel veel geluk hebben deze Roodoogmaki te kunnen waarnemen: deze
soort leeft nl. hoog in de bomen gedurende een groot deel van het jaar. Pas bij de eerste grote
stortbuien van het regenseizoen, vooral dan in mei en juni, met een laatste voortplantingspiek in
oktober (het is vandaag 7 december! het natte seizoen is inderdaad - “gelukkig”- met anderhalve
maand verschoven), komen de kikkers massaal te voorschijn. “De mannetjes kwaken om vrouwtjes
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te lokken en zitten op een vaste stek, vrouwtjes zwerven rond tot ze een geschikte partner hebben
gevonden. De eitjes worden afgezet op de onderzijde van bladeren waaraan ze worden vastgeplakt,
vlak boven het water. Dit is nog een hele toer omdat het vrouwtje met haar zuignappen het gewicht
van het mannetje moet dragen. Rond de voortplantingstijd is de relatieve luchtvochtigheid hoger;
ongeveer 80-90%, waardoor de eitjes minder snel uitdrogen. Na een zevental  dagen vallen de
kikkervisjes na het uitkomen in het water waar ze zich verder ontwikkelen tot kleine kikkertjes”.
Om 19.00u genieten we van een lekker avondmaal, onder het waakzame oog van de Aziatische
huis-gekko (Hemidactylus frenatus), die we op elke volgende locatie nog menigmaal zullen zien of
horen.
Na het eten kan onze “Snake Dundee” het niet laten om opnieuw op stap te gaan. En hij doet een
prachtige, relatief zeldzame waarneming, althans in de vrije natuur en in deze periode van het jaar,
waarneming die  hij  snel  deelt  met  de  enkele  reisgezellen  die  in  zijn  onmiddellijke  omgeving
verblijven: we zien een koppel parende Roodoogmaki’s!! Da's NOG straffer dan dat ene exemplaar
van daarstraks!
Een  beetje  verder  vangen  we  een  Geelkopdaggekko  (Gonatodes  albigularis)  en  opnieuw  een
Aziatische huisgekko,  die beide ‘s ochtends aan iedereen worden getoond voor een fotosessie,
samen met de Bruine Bosschildpad en de eerste Roodoogmaki.

Woensdag 8 december

Vandaag moeten we om 06.15u, nog vóór het ontbijt, klaar staan bij de steiger, voor een boottocht
door het Tortuguero-gebied. We varen langs de rand van het dichtbegroeide tropisch regenwoud en
de mangrove-bossen.

Weetjes over de mangroven:

“Mangroven zijn bomen of struiken die alleen voorkomen in tropische gebieden met een getij.
Hierdoor worden deze gebieden regelmatig overspoeld
en is de grond zout. Ze komen voor in rivierdelta's en
langs  de  kust  en  groeien  op  zoute  slikgronden..
Mangrovebossen kunnen zich overal vestigen langs lage
en vlakke tropische kusten met warm zeewater en een
niet  te  sterke  golfslag.  Ze  zijn  belangrijk  voor  de
biodiversiteit. De wortels houden het zand en de modder
vast.  In  gebieden waar  de mangrove is gekapt  treedt
vaak  snelle  erosie  van  de  kustlijn  op.  De
mangroveboomsoorten  uit  de  familie  van  de
Rhizophoraceae  en  Araceae  zijn  levendbarend

(vivipaar).  Dat  wil  zeggen  dat  de  zaden  al  kiemen  in  de  vrucht,  en  bij  sommige  soorten  de
kiemplanten nog een poosje aan de moederboom vast blijven zitten en een speervormige wortel
ontwikkelen die, wanneer de kiemplant van de boom valt,  diep in de grond dringt. Bij  andere
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soorten kiemt het zaad ook in de vrucht,  maar ontwikkelt  het zich zodanig dat de vrucht  blijft
drijven wanneer deze van de boom valt”.

Ondanks de regen maken we kennis met de  Hoffmann luiaard (Choloepus hoffmanni), “een
tweevingerige luiaard met zes halswervels; daarin is hij samen met de lamantijn uniek als zoogdier
(alle andere zoogdieren, van giraffen tot dolfijnen en van walvissen tot vleermuizen, hebben 7
halswervels, met uitzondering van de eerste luiaardsoort die we reeds hebben waargenomen, en die
er 8 tot 9 heeft!). Toch rare beesten, hé, die luiaards!
De habitat van de Hoffmann luiaard strekt zich uit van Nicaragua tot Brazilië. De dieren leven  in
bomen, kunnen 50 tot 75 centimeter lang worden en ongeveer zes kilo zwaar. Ze eten voornamelijk
bladeren, maar daarnaast ook vruchten, insecten, kadavers en kleine hagedissen”.

Verder wijzen de fantastische gidsen ons nog de Brilkaaiman (Caiman crocodilus) aan, de Groene
basilisk (Basiliscus plumifrons) die op het wateroppervlak kan lopen!, Zwarthandslingerapen of
Spider Monkeys (Ateles geoffroyi), en als vogels  de Mexicaanse zwarte havik (Common Black
Hawk), de Amerikaanse reuzenijsvogel (Ringed Kingfisher), met zijn 41cm de grootste ijsvogel in
de Nieuwe Wereld,  de Mangrove reiger  (Green-backed Heron),  de  Mexicaanse tijgerroerdomp
(Bare-throated Tiger-Heron), de Leljacana (Northern Jacana) met zijn uitzonderlijk lange tenen die
hem toelaten op waterleliebladeren te lopen en, de Grote blauwe reiger (Great blue Heron). 

En als laatste gast zien we de  Montezuma Oropendola, een grote luidruchtige kastanjebruine vogel
die opvallende nesten bouwt. 
Weetjes over deze Oropendola: 
“Het  verenkleed  van  mannetje  en  vrouwtje  zijn  gelijk  gekleurd.
Hoofd, nek en de borst zijn zwart en de rest van het verenkleed is
kastanjebruin. De staartveren zijn fel geel gekleurd; de naam oro-
pendola is hieraan te danken en betekent gouden pendelaar. Zijn
meest karakteristieke geluid, dat vooral baltsende mannetjes laten
horen, is een luide, diepe, in toonhoogte oplopende 'klokkende' of
'gorgelende' roller, die soms wordt afgesloten met een geluid alsof
iemand een papieren zakje in elkaar frommelt. In elke kolonie heerst
een  hiërarchie  waarbij  slechts  enkele  dominante  mannetjes  de
gelegenheid hebben om te paren met de vrouwtjes. Hierdoor zijn de
vogels ook polygaam. Een gemiddelde kolonie bestaat uit ongeveer
30 nesten.  In  sommige gebieden leven  meerdere  kolonies  samen
waarbij er soms wel meer dan 100 nesten zijn. De vogels bouwen
deze nesten hoog in bomen en deze hebben de vorm van een pendule. De nesten zijn tussen de 60 tot
180 centimeter lang en worden gemaakt van stukken droge bananenbladeren, takken, twijgen. Het
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bouwen van een nest duurt ongeveer 9 tot 11 dagen. Al na 1 maand is de jonge vogel geslachtsrijp
maar de eerste paring zal pas het eerstvolgende broedseizoen het jaar later zijn. Veel jonge vogels
halen het eerste jaar echter niet omdat veel exemplaren ten prooi vallen aan o.a. slangen en apen.
Uiteindelijk bereikt nog niet de helft van alle jongen het volwassen stadium”.

De boottocht eindigt in de gietende regen, maar we hebben toch heel wat kunnen waarnemen.
We ontbijten om 08.15u en stappen...opnieuw... de boot in. Ja, wat wil je? Het gebied is nu eenmaal
één groot waterlabyrint. We gaan ditmaal de zijkanalen van de Tortuguero rivier in en varen op een
rustig tempo om maximaal van de sfeer en de geluiden van de jungle te kunnen genieten. Er volgen
opnieuw mooie kansen om foto’s te nemen, o.m. van de Groene leguaan (Iguana iguana) hoog in de
bomen en de Tropische koningstiran (Tropical Kingbird), jagend op vliegende insecten.

Vóór ons vertrek had onze Felipe aan de hoteldirectie gevraagd om een paar lokale mensen het
strand te laten controleren op eventuele uitkomende schildpadnesten.
Om 11.00u komen we aan onze “Embarcadero”, doorweekt van de onophoudende regen. Er staat
ons daar een gigantische verrassing te wachten: we worden in snel tempo naar de Turtle beach
geloodst  waar  pasgeboren  Soepschildpadjes  (Chelonia mydas)  op  het  punt  staan  hun  nest  te
verlaten.  Een  unieke  waarneming!  We  zien  een  70-tal weerloze  wezentjes  kruipen,  spartelen,
botsen, omver vallen, opnieuw recht kruipen en tenslotte lopen voor hun leven, over 30m strand,
richting grote zee!  Een héél klein percentage, door wetenschappers geschat tussen 0,1% en 1%, zal
volwassen worden en terug naar dit strand komen, binnen  20 à 30 jaar, wanneer ze 20 keer groter
zijn, 4.000 keer zwaarder wegen en nadat ze meer dan 10.000km zullen gezwommen hebben... !
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Weetjes over die kleine wezentjes:

“De juvenielen gebruiken hun eitand om de schaal te openen waarna deze gemakkelijk scheurt en
ze uit  het  ei  kunnen kruipen.  Omdat  ze  zich  allemaal  onder  dezelfde  omstandigheden hebben
ontwikkeld komen ze gesynchroniseerd uit. Ze graven zich vervolgens uit door bewegingen met de
poten te maken. Hierdoor valt het zand boven de bovenste schildpadden naar onder waardoor ze in
het nest naar boven worden verplaatst tot ze het kunnen verlaten. Als de bovenste laag zand te
warm  is  weten  de  schildpadjes  dat  het  nest  door  de  zon  wordt  beschenen  en  worden  de
graafbewegingen gestaakt.  Alleen als  het  zand relatief  koel  is  graven ze zich  volledig  uit  wat
uitdroging  door  de  hitte  van  de  zon  voorkomt  evenals  aanvallen  van  dagactieve  dieren.  De
schildpadjes rennen zo snel mogelijk naar het water, wat herkend wordt doordat de zee verlicht is
door reflectie van de hemel. Ook het aflopende strand kan een rol spelen bij  de navigatie.  De
juvenielen zijn donker tot zwart van kleur en doen vanwege de verhoudingsgewijs grote kop en
poten aandoenlijk aan. Ze zijn bij hun geboorte zo'n 5 centimeter lang en hebben een gewicht van
ongeveer 25 gram. De eerste anderhalve dag tot twee dagen zwemmen ze onophoudelijk om zo in
de open zee te geraken. Ze groeien snel, in tegenstelling tot subadulte en met name de volwassen
exemplaren. De soepschildpad is voor zover bekend één van de langzaamst groeiende gewervelden.
Het is onbekend hoe lang het duurt voor de juvenielen de volwassenheid bereiken maar geschat
wordt dat het 25 tot 50 jaar duurt voor de vrouwtjes geslachtsrijp worden. De ontwikkelingsduur
hangt sterk samen met de geografische locatie wat weer een gevolg is van het menu dat uit planten
bestaat en hierdoor weinig voedzaam is. Als de favoriete planten ontbreken groeit de soepschildpad
langzaam zoals rond Australië waar geen Zostera-plantensoorten voorkomen. Hier kan het tot 70
jaar duren eer de schildpad voor het eerst aan land komt voor de afzet van de eieren. Uit een studie
naar  de schildpad in  Hawaï  waar  de  favoriete  planten  juist  veel  voorkomen  zijn  exemplaren
aangetroffen die geslachtsrijp  bleken op een leeftijd van 11 jaar.  De maximale leeftijd  van de
soepschildpad wordt geschat op 80 tot 120 jaar.” 

Het regent nog steeds pijpenstelen, maar niemand is zich daarvan bewust, zo intens genietend van
onze pasgeboren schildpadjes,  een ervaring die we als een groot geschenk mogen beschouwen.
We beseffen pas daarna dat we dit uniek spektakel te danken hebben aan het slechte weer: geen zon
én veel regen doen de temperatuur dalen.  En het is juist die relatief lage temperatuur die bij de
pasgeborenen onder het zand de indruk wekt dat de nacht is ingevallen en dat ze dan min of meer
veilig hun ondergrondse vesting kunnen verlaten voor de spurt naar de oceaan. Hier is voor ons het
spreekwoord  “Regen  is  Zegen”  absoluut  van  toepassing!  Honderden  foto’s  en  meterslang
filmmateriaal moeten onze belevenis op de digitale plaat vastleggen. Enkelen onder ons staan zelfs
gewoon  in het zeewater zonder het goed te beseffen!

 Een uurtje later genieten we nog altijd na van onze schildpadden-emoties, terwijl we de valiezen
naar de boot sleuren en een laatste maal lunchen in deze lodge. Om 13.45u verlaten we dit prachtig
natuurpark, richting La Pavona, waar we onze vertrouwde bus en chauffeur Eugenio terugzien. In
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Cariari  wordt  ons  gemeld  dat  we  een  kleine  omweg  moeten  maken  omwille  van  een
grondverschuiving op de hoofdweg. Niet ongewoon bij zoveel regenval en zeker op het einde van
het laat op gang gekomen regenseizoen. En exact op de plaats van de omleiding horen we een luid
gekraak onderaan de bus. Misschien een of andere grote steen geraakt? De chauffeur rijdt een paar
meter achteruit en....krak opnieuw! Nu wordt het menens: iedereen moet de bus verlaten; het ziet er
naar uit dat één van de schokdempers het heeft begeven. Gelukkig is onze Eugenio dé mechanieker
van  het  busbedrijf.  Amper  35’  later  kunnen  we  onze  weg  verder  zetten!
Na een rit van ongeveer 4 uur komen we aan in het zeer mooie Arenal Springs Resort met haar zeer
ruime luxekamers en een prachtig diner à la carte om deze rijkgevulde dag af te sluiten.

Donderdag 9 december

Om 07.30u, na een uitgebreid ontbijt, stappen we
in de bus, richting Caño Negro National Wildlife
Refuge,  op  enkele  kilometers  van  buurland
Nicaragua.  Dit  waterrijk  gebied staat  te boek als
één  van  de  meest  geschikte  plekken  voor  de
observatie  van  vogels  en  één  van  de  meest
veelzijdige natuurgebieden van Costa Rica. Naast
een grote overvloed aan vogels is de Caño Negro
een toevluchtsoord voor vele andere dieren, zoals
luiaards, apen, kaaimannen en hagedissen. 
Ook  de  flora  in  dit  zeer  vochtige  gedeelte  van  Costa  Rica  is  zeer  bijzonder.
Maar eerst maken we, na een uurtje rijden, de klassieke stop aan de brug van Muelle, beter gekend

als de “Iguana bridge”. En alle actoren
zijn aanwezig: de zon (eindelijk) en grote
en kleine Groene leguanen die zich laten
opwarmen in de kruinen van de bomen,
bijna binnen handbereik, gezien vanaf de
gevaarlijke brug omwille van het zwaar
verkeer dat rakelings voorbij zoeft. Ook
hier  prijzen  we  ons  gelukkig  dat  de
analoge technologie voor foto’s verleden
tijd is...

“Deze leguanen, waarvan de grootste tot
2 meter  lang worden,  zijn alleen maar
groen wanneer ze jong zijn. Hoe ouder
ze  worden  hoe  bruiner  of  grijzer.

Sommige  zijn  zelfs  bijna  zwart.  In  de  paartijd  hebben  de  mannetjes  een  geel-oranje  kop  en
bovenlichaam.  Al  die  verschillende  kleuren  kunnen  we  hier  rustig  waarnemen  gezien  het
indrukwekkend  aantal  dieren  dat  hier  zit.  Daar  waar de  jongere  dieren  vooral  op  de  grond
vertoeven en zich voeden met insecten, verblijven de volwassen exemplaren altijd in hoge bomen en
zijn ze vegetarisch.   Een volwassen wijfje komt alleen maar op de begane grond om in het droge
seizoen een 70-tal eitjes te leggen in een zelf gegraven nest waar de kleintjes drie maand later
zullen uitkomen. Natuurlijke vijanden zijn o.a. slangen en grote roofvogels, maar vooral de mens
heeft grote schade aangericht onder leguanen populaties. Er werd veel gejaagd op deze dieren voor
het vlees en ook de eieren zijn her en der nog een lokale delicatesse”.
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Amper enkele kilometers verder stoppen we voor alweer mooie waarnemingen: de Kuifcaracara
(Crested Caracara) in een boom en de Geelkopcaracara (Yellow-headed Caracara)in de weide; deze
laatste is 40-46 cm groot. Het verenkleed is lichtgeel, terwijl de lange vleugels donkerbruin van
kleur  zijn;  het  is  een  aaseter  die  ook  op  kleine  vogels  en  insecten  jaagt.  Daarnaast  zit  de
Geelkopcaracara ook vaak op de rug van runderen om de teken uit de huid te halen. Ook eieren en
plantaardig voedsel staan op het menu. In hetzelfde beeld
ook nog een grote groep Kalkoengieren (Turkey Vulture)
en...  een  koppel  Jabiru!  Deze  Reuzenooievaar  (Jabiru
mycteria) is, met zijn anderhalve meter hoog, de grootste
vogel van de Nieuwe Wereld. Zijn leefgebied strekt zich
uit  van Mexico tot Argentinië, waar hij  in de omgeving
van moerassen en  rivieren  leeft  en  zich voedt  met  vis,
waaronder vooral paling, weekdieren, reptielen en kleine
zoogdieren.  “Is  met  uitsterven  bedreigd  (“highly
endangered”) in Costa Rica, waar hij zeer af en toe wordt
waargenomen in het Tempisque rivierbekken en het Caño
Negro-gebied”. We hebben weeral veel geluk gehad!

Rond 10.30u komen we dan aan in Caño Negro en beginnen we aan een rustige, zonnige, groene
boottocht, rijkelijk gevuld met schitterende ontmoetingen: qua vogels zien we de Roodkraaggors
(Rufous-collared Sparrow), de Amazone-ijsvogel (Amazon Kingfisher), Bigua aalscholvers 

(Neotropic Cormorant), Amerikaanse slangenhalsvogels (Anhinga) waaronder het mooi gekleurd
wijfje met grijze nek en geel-beige hals, de Tropische koningtiran (Tropical Kingbird), Koereigers
(Cattle Egrets), de Witringtiran (White-ringed Flycatcher), enkele vliegende Groene ibissen (Green
Ibis), de Zwartkoptrogon (Black-headed Trogon), enkele Zwarte gieren (Black Vulture), de Roze
lepelaar (Roseate Spoonbill) waarvan ik even de Latijnse naam wil meegeven, nl.  “Ajaia ajaja” ;
even later de zeer algemene Groefsnavel ani (Groove-billed Ani) en de eerder zeldzame Blauwe
Pitpit (Blue Dacnis): 
“deze soort leeft vooral in dichte regenwouden; het zijn snelle vliegers, die de ganse dag druk bezig

zijn  insecten te verzamelen.  Ze houden zich  daarom vooral  op bij
bloeiende  bomen  en  struiken,  vaak  in  gezelschap  van allerlei
nectarvogels,  zoals  kolibries  en  honingzuigers.  Nectarvogels  jagen
door hun gewroet met hun snavel in bloemen veel kleine insecten op,
die dan door de pitpits worden gevangen. Het zou omwille van die
samenleving  met  honingzuigers  zijn  dat  ze  de  “foutieve”  Engelse
naam Honeycreeper hebben meegekregen. Maar deze laatste hebben
een langere en gespecialiseerde snavel  terwijl  de Blauwe pitpit  de
typische bek van een insecteneter heeft”.
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 Als laatste vogels van de reeds lange lijst krijgen we de Montezuma Oropendola die we al in
Tortuguero hebben gezien en, grote verrassing: de Vale reuzennachtzwaluw (Great Potoo), één van
de moeilijkst waar te nemen vogels in de vrije natuur:
overdag blijft hij urenlang volledig immobiel en lijkt
op de verlenging van de tak waar hij op zit, zowel
qua kleur als qua houding; 's nachts jaagt hij vanaf
een vaste uitkijkpost, met opengesperde bek, op grote
vliegende  insecten  en  kleine  vleermuizen!  Deze
zelden  geziene  soort  wordt  ons  aangebracht  door
onze “boatdriver”, alsof het een fluitje van een cent is
om  deze  vogel  op  te  sporen  terwijl  je  een  boot
bestuurt, en toch duurt het een hele poos vooraleer
wijzelf  deze  rariteit  in  het  vizier  krijgen.  Amper
enkele  minuten  later,  opnieuw  een  mooie
waarneming,  nl.  een  grote  slang  die  hoog  in  een
boom  opgerold  ligt:  Spilotes  pullatus  (geen
Nederlandse naam gevonden): “Spilotes pullatus is een slang uit de familie van de gladde slangen
(Colubridae). Ze komt voor in een groot deel van Midden- en Zuid-Amerika en behoort met haar
lengte van 2,5 m tot de grootste colubriden. Er is weinig bekend over de biologie en levenswijze.
Opgewonden dieren vibreren met de staart en spreiden de nek verticaal, dit om de indruk te geven
groter te zijn. Het zijn agressieve slangen die bij de minste verstoring bijten. Ze zijn actief tijdens de
dag. Ze hangen meestal in de takken van bomen en struiken. Ze voeden zich met kleine zoogdieren,
hagedissen, vogels en kikkers. Kleine prooien worden levend opgegeten, grotere worden gewurgd of
tegen een hard voorwerp platgedrukt”.

Verder ook nog een grote kaaiman (Caiman crocodylus), die tot meer dan 2m lang kan worden en
waarvan  recent  is  vastgesteld  dat  beide ouders  het  nest  bewaken!  Ook  nog een paar  Groene
leguanen  (Iguana  iguana),  enkele  Slingerapen  (Ateles  geoffroyi),  een  Lettersierschildpad
(Trachemys scripta venusta), soort die heel dikwijls ten prooi valt voor de Kaaiman en de eitjes van
deze schildpad zijn op hun beurt fel gegeerd door de Wasbeertjes; een Groene basilisk (Basiliscus
plumifrons)  “die  ons  demonstreert  hoe  je  op  het  wateroppervlak  kan  lopen!:  net  als  andere
basilisken, zoals de Helmbasilisk (Basiliscus basiliscus) die we later in Monteverde en Manuel
Antonio zullen  zien,  wordt  deze soort  ook wel   Jezus Christus-hagedis  genoemd,  vanwege het
vermogen om enkele tientallen meters over het water te rennen. Hierbij wordt een snelheid bereikt
van zo'n 12-15 kilometer per uur, wordt al het lichaamsgewicht naar de staartbasis gebracht en
gaan de achterpoten met de keilange tenen aan 't peddelen. Dit kunstje haalt hij alleen maar uit om
aan predatie te ontsnappen. De Groene basilisk kan goed zwemmen en daarbij minutenlang onder
water blijven. Op het menu staan insecten, maar ook knaagdieren en plantendelen zoals fruit en
bessen. Deze soort, die max. 70cm lang kan worden, leeft langs de oevers van meren en rivieren”.
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Eén van de talrijke plantensoorten waar we blijven bij stilstaan is de Cafecillo (Psychotria ssp); dit
is één van de meer dan 10.000 soorten van de familie van de koffieplanten, verspreid over de ganse
wereld. De familie  “Rubiaceae”  is daarmee één van de grootste plantenfamilies. Ze komen niet
alleen voor onder de vorm van struik, zoals we hen kennen, maar ook als epifyte, liaan en zelfs
kruipend gras. Veel van deze soorten bevatten alkaloïden of andere chemische stoffen die de basis
vormen voor medicijnen, zoals quinine en Ipecac siroop. Om te eindigen krijgen we een groep
vleermuizen voorgeschoteld, van de vrij algemene soort Long-nosed Bats (Rhynchonycteris naso).
Het zijn kleine diertjes van amper 5cm groot, die overdag slapend te
vinden zijn op lage takken en boomstronken in of langs het water. Ze
vormen daar een lange verticale rij en bootsen zodoende een rank of
klimplant na. Het is daardoor echt moeilijk om deze kleine vleermuizen
als dusdanig te herkennen. Ze leven in harems van 5 tot 15 individuen,
zijnde één mannetje met al zijn wijfjes!

 Een zeer  rijke oogst  aan waarnemingen volledig te danken aan de
bootbestuurder en de lokale gidsen die heel goed weten wat en waar ze
moeten zoeken in dit groene gebied dat een beetje weg heeft van de
Tortuguero-kanalen, maar hier zitten de weersomstandigheden mee...

Na de lunch vertrekken we richting La Fortuna de San Carlos,  een
klein stadje van 5.000 inwoners op 7 km van de Arenal. Onderweg,
nieuw probleem met ons vervoermiddel: nu is het de beurt aan de airco
om rare dingen te gaan doen. Heel snel stijgt de temperatuur in de bus
tot 33°C! 

Tijdens de shop-stop in La Fortuna wordt er hard gewerkt aan de airco-problemen, maar zonder
resultaat. In het lokaal parkje observeren we een groep spelende honden, een klein hagedisje met
zeer  lange  staart  (Norops  limifrons)  en  een  Bisschopstangare  (Blue-grey  Tanager).
Rond 17.00u komen we aan in onze vertrouwde Arenal Springs Resort. Deze omgeving was vroeger
gekend als vindplaats voor een grote populatie pijlgifkikkertjes. Maar met de bouw van dit enorm
complex is het de vraag of ze er nog zitten. Felipe bevraagt zich bij de lokale tuiniers en samen met
Werner en Wim trekken we naar getipte plaatsen. 

Na amper 10 minuten zoeken, en vooral afgaand op het geluid van één roepend kikkertje, ontdekt
Felipe een Aardbeigifkikker (Dendrobates pumilio,  recentelijk omgedoopt tot  Oophaga pumilio,
Latijn voor “eieretende dwerg” ).

“Deze  kikkersoort  heeft  verschillende  opmer-
kelijke karakteristieken, maar ik ga me beperken
tot  het  meest  origineel  kenmerk:  de broedzorg.
Het  is  namelijk  zo  dat  beide  ouders  voor  de
nakomelingen  zorgen,  wat  uniek  is  in  de
amfibieënwereld. Er moet wel worden bijgezegd
dat  het  huishoudelijke  werk  niet  echt  eerlijk
verdeeld is en het wijfje de zwaarste taken op zich
neemt..: na de (uitwendige) paring en het leggen
van verschillende eipakketjes van elk een vijftal
eitjes  in  de  oksel  van  verschillende  Bromelia-
blaadjes, gaat het mannetje die eitjes verdedigen

en vooral  vochtig  houden,  gedurende 10 à 12 dagen,  door  hen water  aan te brengen dat  hij
stockeert en vervoert in zijn cloaca (de cloaca, Latijn voor "riool", is de (enige) opening in het
lichaam  van  vogels,  reptielen  en  amfibieën  waardoor zowel  ontlasting,  urine  als  genitale
afscheidingen (zoals sperma en eieren) worden afgegeven.).  Door deze relatief  weinig energie-
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vergende taak kan het mannetje verschillende wijfjes bevruchten en ook voor die legsels zorgen.
Het  wijfje  daarentegen  gaat  veel  meer  kracht  investeren  in  haar  kroost.  Na  max.12  dagen
ontwikkeling,  komen  de  kleine  dikkopjes  te  voorschijn  uit  de  eitjes.  Het  vrouwtje  gaat  dan
onmiddellijk 3 à 5 kikkervisjes op haar rug plaatsen en ze elk apart in een klein natuurlijk poeltje
deponeren (dat soms niet meer is dan een beetje stilstaand water in het hartje van een plant of een
door de mens achtergelaten bierblikje)! Gedurende 6 à 8 weken, tijdens  de gedaanteverwisseling
van  dikkop  naar  klein  kikkertje,  gaat  het  wijfje  onbevruchte  eitjes  produceren  en  als  voedsel
aanbrengen bij elkeen van de kleine kikkervisjes verspreid over verschillende bromelia's of andere
vochtige locaties! Het produceren van die onbevruchte eitjes gedurende 2 maand is zo energie-
verslindend voor het wijfje dat ze zich maar over dat één eipakketje zal ontfermen; de andere
legsels gaan onherroepelijk verloren. Dat is het verrassend verhaal van de unieke broedzorg van
deze soort pijlgifkikkertjes!”

Pas terug in het hotel wordt er verteld dat er een
slang in de bungalow van Lydia en Armijn zit!?
Felipe,  Werner en Fred blazen verzameling bij
de  “gelukkige”  bewoners  van  kamer  502.  En
inderdaad:  een  klein  slangetje,  volledig  mooi
opgerold,  ligt  te  slapen  midden  op  het
nachtkastje  tussen  de  2  bedden.  Er  heerst
absoluut geen paniek in de kamer. Integendeel,
Lydia blijft er ongelooflijk rustig bij. Later zal ze
me  vertellen  dat  ze  zo  rustig  bleef  omdat  ze
ervan overtuigd was dat “een zekere Fred” hen
een  poets  had  gebakken  door  een  rubber
namaakslangetje  in  de  kamer  te  hebben
binnengesmokkeld. Pas wanneer ik de slang ga vangen ontrolt ze vliegensvlug en begint ze hevig en
met opengesperde bek rondom haar in het ijle te “bijten”. En dan komt er (eindelijk) een beetje
“ambiance” in de kamer, want het is dus toch geen rubber speelgoedje! Nog spannender wordt het
wanneer Felipe mij toeroept dat het om een jonge Fer-de-lance gaat (één van de gevaarlijkste en
meest  agressieve  slangen  die  er  bestaan!).  Voortgaand  op  de  kleur  en  het  gedrag  kan  ik  de
soortbepaling alleen maar beamen en dus met alle noodzakelijke voorzorgen het beestje vangen en
veilig opbergen. Alle gevaar is geweken, maar de rust is moeilijk te herstellen ten huize van onze
vrienden. De vraag is natuurlijk: hoe komt dat beestje van amper 20cm lang op die plaats? Op één
meter van de grond, midden op een nachttafeltje? En wie brengt in Godsnaam zo’n gevaarlijk
beestje naar binnen? Die vragen zullen ons uiteraard de rest van de avond achtervolgen...

Rond  18.00u   vertrekken  we  naar
Tabacón Grand Spa Thermal Resort, de
meest  luxueuze  spa  van  Costa  Rica.
Een  sterk  stromende  hete  rivier
ontspringt uit  de buik van de vulkaan
Arenal   en  voedt   verschillende
zwempoelen  en  jacuzzi’s  met  lekker
helend water.  En daar mogen wij  een
paar uur van genieten!

Zalig  gevoel  en  deugddoend  voor  de
knoken...Er wordt  heel  wat plezier en

leuke foto’s gemaakt! Nog vóór het avondmaal kan Fred het weer niet laten... hij gaat weer even op
stap  en  ziet,  op  de  parking  van  het  hotel,  een  klein  slangetje  in  een  boom.  Het  opvallend
kleurpatroon laat geen twijfel: een van de Koraalslangsoorten. 
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Deze kleine slang is zeer giftig en zeer snel, en omwille van het feit dat ze iets meer dan 2 meter
hoog zit  te  bengelen  aan  een twijgje,  heb ik  hulp  nodig om ze eventueel  te  kunnen  vangen.
Whinney, Werner en Wim zijn er als eerste bij en zien hoe ik mijn kans verspeel : ik schud aan de
tak waar ze op zit, maar in plaats van te vallen verdwijnt ze pijlsnel horizontaal in het bladerdek.
Gelukkig hebben we goed de tijd genomen om ze eerst rustig te bekijken. Ik ben uiteraard niet
happy met het feit dat ik ze ben kwijtgespeeld, maar de frustratie wordt nog groter wanneer we,
dmv  het  “slangenboek”,  vaststellen  dat  het  om  een  zeer  zeldzame  kleurvariatie  gaat  van  de

Bicolored coral snake (Micrurus multifasciatus). 
Daar waar deze slang normaal afwisselend oranje/rode en
zwarte  ringen over  het  ganse lichaam heeft,  vertoont  ons
exemplaar een zuiver zwart-wit kleurpatroon. “This species
normally has a pattern of orange or reddish body rings that
alternate with black rings. A black and white variety is an
extremely rare color pattern”  (Amphibians and Reptiles of
Costa  Rica,  Twan  Leenders).  Vanmorgen  de  Aardbei-

gifkikker gemist en vanavond een zeldzame Koraalslang laten ontsnappen... de Fred wordt oud... 

Na een lekker avondmaal in Tabacón Resort keren we terug naar ons hotel, waar de kamer van
Lydia en Armijn nog eens grondig wordt doorzocht op eventueel aanwezig “ongedierte”. De kust is
veilig en iedereen kan gaan slapen. De Fred koestert nog even zijn nachtkastslangetje dat voorlopig
in een doorschijnend plastic pot vertoeft. Het valt me op dat de pupil van de slang volledig rond is,
terwijl de Groefkopadders, familie waartoe de Fer-de-lance behoort, een kenmerkend verticale pupil
hebben. Na enig zoekwerk ben ik er uit: onze slang is van de soort Onechte Fer-de-lance (Xenodon
rabdocephalus). Ongevaarlijk dus!   

In de natuur is het niet ongewoon dat onschuldige dieren en planten evolueren naar een (bijna)
perfecte nabootsing (mimicry) van gevaarlijke soortgenoten. Deze type nabootsing noemt men de
“mimicry van Bates”.  We kennen dat ook in
onze  streken  met  bvb.  ongevaarlijke
zweefvliegen  die  op  wespen  lijken.  In  het
geval  van  ons  slangetje  is  de tekening,  het
kleurpatroon en het agressief gedrag een in-
drukwekkende kopie van de gevaarlijke Lans-
puntadder (Bothrops asper – Fer-de-lance). 

Weetjes over mimicry:

“Er bestaat ook de “mimicry van Peckham”,
waar  roofdieren  zich  vermommen  of
attributen  ontwikkelen  om  hun  prooi  te
misleiden, zoals de gekende hengelaarsvissen
die speciale uitgroeisels op hun kop  hebben
die  op  voedsel  lijken,  waardoor  ze  prooien
naar  zich toe lokken. Mimicry ontstaat  niet
volgens  een  speciaal  proces,  maar  gewoon  door  selectie  van  varianten  met  een  grotere
overlevingskans. Het is opmerkelijk, dat mimicry tot zo'n grote mate van overeenkomst tussen niet-
verwante  soorten  kan  leiden.  Blijkbaar  is  het  erfelijk  materiaal  van  de  soorten  die  mimicry
vertonen erg  plastisch.  Bij  insecten  komt mimicry  meer  voor  dan bij  bijvoorbeeld  gewervelde
dieren. Ongetwijfeld heeft dat rechtstreeks te maken met de plasticiteit van hun erfelijk materiaal.
Mede daardoor is de insectenwereld ook zo onvoorstelbaar soortenrijk”.

Het is middernacht en tijd om te gaan rusten...
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Vrijdag 10 december

Deze voormiddag is er een mooie wandeling gepland langs de flanken van de  Arenal.

Nog vóór we aan onze tocht beginnen krijgt iedereen
de  gelegenheid  om  het  slangetje  van  de  avond
voordien te bekijken en te fotograferen. Overtuigd van
het  niet  giftig  en  niet  agressief  karakter  van  het
diertje, laten Whinney en Wim het even op hun hand
kruipen. Moedig!

Om 08.00u vertrekken we voor een wandeling aan de
voet van de vulkaan, maar in de tropische tuin van ons
hotel  kunnen  we  eerst  nog  een  groep  toekans
waarnemen, nl. Halsbandarassari's (Colored Aracari),
die zich volproppen met bananen!

Weetjes over de Arenal vulkaan:

“Arenal is Costa Rica’s most active volcano, and one of the ten most active volcanoes in the world.
It  has  been  studied  by  seismologists  for  many  years.  Although  the  activity  nowadays  is  less
damaging, you can still see ash columns, underground rumbling, glowing orange lava flows and
sudden explosions on a daily basis. Almost every night the crater offers a spectacle of lights with its
explosive eruptions.

Geologic history:

Arenal is the youngest and most active of all the mountains in Costa Rica. Scientists have been able
to date its activity back to more than 7000 years ago. The area remained largely unexplored until
1937, when a documented expedition took place to reach the summit. It has been considered
eruptive since 1968.
July 29, 1968: at about 7:30 a.m. A powerful eruption took place and destroyed the west flank of
the volcano. Three additional craters were formed. The town of Tabacón was buried, killing seventy
eight people.
June 1975: between the 17th and the 21st of June 1975 several avalanches went down from one of
the craters. The vegetation along Tabacón River was destroyed and a great amount of material was
deposited on the riverbed. Four strong explosions also blew large amounts of ash into the sky. The
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ash was spread within a distance of 26 kilometers.
June 1984: after a period of high effusive activity of intermittent lava flows, a new explosive phase
began with 3 to 20 explosions per day of low to moderate magnitude. These explosions of steam,
water, gases and ash reached altitudes of up to 5 kilometers where winds again carried the material
across the Lake Arenal and over the town of Tilarán.
August 1993: a northwest wall of one of the craters collapsed and generated several pyroclastic
flows. The collapsed crater wall was shaped as a V, about 60 meters deep and 100 meters wide. In
this V-shaped crater the lava started to flow again.
March 1994: flows started to fill the V-shaped crater and deposited materials around the crater.
March 1996: at this time the volcano started to produce regular lava flows, accompanied by
intermittent explosions of gases. This was the regular activity of the volcano until May 5, 1998.
May 5, 1998: the Arenal Volcano experienced a series of large eruptions on Tuesday afternoon. The
first eruption was recorded at 1.05 p.m. when part of the northwest wall of the crater fell apart.
Large amounts of lava, rocks and ash flew out of the volcano during this explosion. Another
eruption took place at 2.20 p.m. with material emerging from the same part of the volcano. As a
normal precaution, authorities declared a red alert, closed the road between La Fortuna and
Tilarán, which runs around the north side of the volcano, and evacuated approximately 450 people
(mostly tourists) from the immediate area including several hotels and tourism oriented businesses.
May 7, 1998: these eruptions damaged two square kilometers and destroyed a 400- by 100-meter
area of green forest in the vicinity of Arenal Volcano. A fissure, 500 meters long and 10 meters
deep, was opened up in the wall of the crater and all the material slid down the side of the volcano.
During this day 23 eruptions were reported, between 1:05 p.m. and 7:00 p.m., and thereafter the
volcano returned to its normal state”.
Van een recent actieve vulkaan gesproken!

Van zodra we de wandeling aanvangen komen we  orchideeën tegen.
Eentje  daarvan  is  de  “Spaanse  vlag”  (Epidendrum radicans),  een
grasachtige  grondorchis  die  tot  1m  hoog  kan  worden. “Na  de
pollenisering, die door een vlinder gebeurt, verkleurt de bloem van
geel-oranje naar oranje-rood. Deze plant groeit altijd in de directe
omgeving  van de Lantana camara  (kuipplant  bij  ons  gekend als
Wisselbloem  of  Boerbontje)  en  de  Asclepias  curassavica
(Frederiksbloem uit de Maagdenpalm-familie). Deze buren hebben
veel nectar te bieden, wat niet het geval is van de Epidendrum, en
daar maakt onze Spaanse vlag handig gebruik van om vlinders in
haar buurt te lokken!”

Tijdens  deze  wandeling  observeren  we  de  Bruine  gaai (Brown  Jay),  de  Swainsons  toekan
(Chestnut-mandibled  Toucan),  de  Bahamatroepiaal  (Masked  Yellowthroat)  en  de  Zwavelborst-
toekan (Rainbow Toucan).

Weetjes over de Rainbow of Keel-billed Toucan:
 
“deze merkwaardige vogel meet inclusief snavel 43 tot
56 cm. De snavel apart heeft een lengte van 12 tot 15
cm,  wat  een  derde  van  de  lengte  van  zijn  hele  lijf
uitmaakt.  Het  mannetje  weegt  gemiddeld  500 gram,
het vrouwtje 380 gr.  Hoewel de snavel  erg groot  is,
weegt hij slechts weinig: de snavel is hol en is gemaakt
van keratine, een licht, hard eiwit. Het verenkleed is
zwart, met uitzondering van de gele borst en zijkop. De
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poten hebben een blauwe kleur; de staart heeft aan het uiteinde rode veren. Het grootste deel van
de snavel is groen, met aan de zijkant oranje; het uiteinde is paarsrood, een echte regenboog! Als
nest gebruikt de vogel een hol in een boom, wat reeds gemaakt is. In de regel is dit hol dichtbevolkt,
omdat  ze  hierin  met  meerdere  dieren  leven.  Net  als  de  meeste  andere  soorten  toekans,  leven
zwavelborsttoekans in familiegroepen van 6 tot 12 dieren. Ze grijpen hun voedsel met behulp van
hun  snavel.  Een  karakteristiek  gedragselement  is  het  zich  laten  voeren  van  fruit  door  een
soortgenoot.  Zwavelborsttoekans  voeden zich  vooral  met  fruit,  maar  ook met  insecten,  eieren,
hagedissen  of  boomkikkers.  De  vogels  kunnen  enorme  hoeveelheden  fruit  verwerken”.
Aan de Lago Arenal zien we een Ekstergaai (White-throated Magpie Jay), een Bruine hokko (Great
Curassow) en een Kuifsjako-hoen (Crested Guan) ; als enig zoogdier een groepje Witsnuitneusberen
(White-nosed Coati - Nasura narica). 

 Weetjes over deze “beertjes”:

“ze worden 80 tot 130 cm lang en wegen 3 tot 5 kg. Ze zijn herkenbaar aan de lange, flexibele snuit
en  de  lange,  slanke  staart.  Net  als  alle  kleine  beren  is  de  witsnuitneusbeer  een  alleseter.
Ongewervelde dieren zoals spinnen, schorpioenen, duizendpoten, verschillende soorten insecten en
landkrabben vormen het hoofdvoedsel, maar ook muizen, kikkers, hagedissen, eieren, vruchten en
noten staan op het menu. In tegenstelling tot andere kleine beren, is de neusbeer vooral overdag
actief. De mannelijke dieren leven solitair  en vertonen fel territoriaal gedrag tegenover elkaar.
Vrouwelijke neusberen leven samen met de jongen in groepen van 4-20 leden. De meeste tijd wordt
doorgebracht  met  het  zoeken  naar  voedsel  op  de  grond.  Neusberen  hebben  een  uitstekend
reukvermogen. Een neusbeer graaft een hol met zijn voorpoten als hij op zoek is naar voedsel,
zodat hij  met zijn lange snuit  door het zand kan wroeten. Ook peutert de neusbeer vaak dode
boomstronken uit elkaar en de kleine dieren die daarbij tevoorschijn komen worden razendsnel
gegrepen. Dikwijls rolt hij de gevangen beestjes even over de grond, om te voorkomen dat ze zullen
steken.. De grotere prooidieren worden na vangst met een beet in de nek gedood. De nacht wordt
doorgebracht  in  de bomen, waar  de neusberen veilig  zijn voor  de meeste roofdieren.  Het zijn
luidruchtige dieren, die met veel verschillende uitroepen van gekwetter en geknor tot gejammer en
geschreeuw met elkaar communiceren. In februari of maart vindt de paring plaats en na 70-77
dagen worden de 2-7 jongen geboren. Vrouwelijke neusberen verlaten dan tijdelijk hun groep om de
jongen geboren te laten worden in een boomnest of rotsspleet. Na vijf maanden voegen moeder en
jongen zich weer bij de groep”.

Heel af en toe regent het zachtjes, maar dat maakt ons weinig uit. We genieten volop van deze
uitstap tijdens dewelke we af en toe de Arenal horen “donderen”! En we krijgen opnieuw uitleg
over speciale planten en over het verbazend snel begroeien van de recente lavastromen. 
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Onze gids Felipe toont ons een
“Tourist  Tree”,  zo  genoemd
omwille  van  het  feit  dat  de
schors  rood  ziet  en  volledig
vervelt;  de  lokale  namen
klinken  “Gumbo-lingo”  en
“Indio  Desnudo”  (de  naakte
Indiaan)  en  de Latijnse  naam
Bursera simaruba”. 

In  werkelijkheid  pelt  de  bast
permanent  af  om  zaailingen,
schimmels  en  andere  onge-
wenste  vegetatie  niet  de  kans
te geven zich aan de boom vast
te hechten. 

“Indio Desnudo is also considered one of the most wind-tolerant trees, and it is recommended as a
rugged, hurricane-resistant species in south Florida. Plantings may be due to wind protection of
crops and roads, or as living fence posts, and if simply stuck into good soil, small branches will
readily root and grow into sizeable trees in a few years. In addition, Gumbo-limbo wood is suitable
for light construction and as firewood, and the tree's resin is used as glue, varnish and incense.
Gumbo Limbo is the traditional wood used for the manufacture of carousel horses in the United
States. The resin is also used as a treatment for gout, while the leaves are brewed into a medicinal
tea. Hexane extracts of the leaves have been shown to possess anti-inflammatory properties in
animal tests”.
Enkele minuten later toont onze gids ons een “One day flower” (Sobralia spp), locale naam 'flor de
un dia'; deze epifytische soort, met dikke wortels, wordt 0.5 tot 1 m groot. In Costa Rica komen
dertig verschillende soorten voort, van in de laaglanden tot op een hoogte van 3000 m. De delicate
bloemen van dit geslacht staan bekend om hun korte leven: ze leven maar één dag, of zelfs maar
enkele uren. Enkele soorten zorgen voor een synchrone bloemzetting van alle individuen binnen een
populatie.
Als afsluiter van deze mooie wandeling stevenen we recht af op een zopas getipte vindplaats van de
Wimpergroefkopadder (Eyelash Pit Viper - Bothriechis schlegelii). Dit jong exemplaar ligt al dagen

opgerold  op  een  paar  twijgjes,  2
meter boven de grond. We kunnen er
wel  aan  om  ze  te  vangen  en
zodoende beter te laten zien  aan de
medereizigers,  maar  Felipe  vraagt
mij om dat NIET te doen en terecht: 
1. we zijn in een Natuurreservaat en
er worden geen dieren verstoord; 
2.  de gidsen spelen de vindplaatsen
door om volgende groepen te kunnen
laten genieten van deze zeer speciale
waarneming.  Maar  we  mogen  wel,
heel  voorzichtig,  het  bladerdek  een
beetje naar beneden trekken om het
de  fotografen   gemakkelijker  te
maken.
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“Bij deze slang vallen vooral 2 scherpe bijna rechtopstaande schubben boven de ogen op. Over de
exacte reden waarom de slang die puntige “wimpers” boven zijn ogen heeft  wordt nog steeds

gespeculeerd.  Er  wordt  aangenomen  dat  deze
voornamelijk bedoeld zijn om de ogen te beschermen
tijdens de jacht. De slang is een passieve jager en wacht
tot zijn prooi binnen bereik komt. Het wachten kan soms
dagen duren zonder dat de slang zijn plaats verlaat. Het
dunne  uiteinde  van  de  staart  gebruikt  de  slang  als
lokmiddel.  Deze  beweegt  hij  als  een  klein  wormpje
waarop allerlei  soorten kikkers  en kleine reptielen af
komen. Zodra de prooi binnen bereik komt hapt de slang
toe.  In plaats van een snelle  beet  blijft  de slang zijn
prooi  vast  klemmen in  zijn  bek  tot  het  gif  zijn  werk
gedaan heeft. De speculatie dat de schubben boven zijn

ogen op het moment dat de slang zijn prooi vast heeft zijn ogen moeten beschermen zou dus juist
kunnen zijn. Naast kikkers en kleine reptielen staan ook kleine vogels en kleine zoogdieren zoals
muizen op het menu. Elk jaar komen er enkele tientallen meldingen binnen van sterfgevallen naar
aanleiding van een beet van deze slang. De slang houdt zich graag op onder aftakkingen van grote
bladeren en valt daar niet goed op vanwege zijn prima schutkleuren. De meeste beten komen dan
ook voor in het bovenlichaam en hoofd van het slachtoffer. Na een beet dient de “pechvogel” zo
snel mogelijk naar een hospitaal gebracht te worden om de kans op overleving zo groot mogelijk te
houden”.
Van  hieruit  rijden  we  naar  Tilarán  en  eten  we  in
restaurant Las Lajas. Tilarán is een groot dorp met een
paar kaarsrechte straten en een centraal kerkplein. De
naamplaats  is  een  verbastering  van  het  woord
“Tilauatlan” ,  uit  de  Centraal-Amerikaanse  taal
Náhuatl, en betekent “plek waar veel regen valt”... en
uitgesproken hier schijnt de zon!  Een juveniele Ameiva
festiva  komt  af  en  toe  op  het  terras  van  de  eerste
zonnestralen genieten, maar blijft heel schuw! Ameiva
is een hagedis uit de familie Teju-hagedissen en wordt ongeveer 35 cm lang, waarvan de staart 60%
vertegenwoordigt. De jonge exemplaren hebben een fel turkoois gekleurde staart. 
Van Tilarán gaan we over Cañas, richting Liberia, waar we voor een sanitaire stop om 16.30u
aankomen. In deze drukke en stofferige stad zien we o.m. jonge avontuurlijke skateboarders. Als
vogelwaarneming  ontdekken  we  de  mooie  grote  Zwaluwstaartkoningstiran  (Scissor-tailed

Flycatcher).
Weetjes over deze vogel:
their extremely long, forked tails, which are black on
top and white on the underside, are characteristic and
unmistakable. At maturity, the bird may be up to 37 cm
in length.  They build a cup nest in isolated trees or
shrubs,  sometimes  using  artificial  sites  such  as
telephone  poles  near  towns.  The  male  performs  a
spectacular  aerial  display  during  courtship  with  his
long tail forks streaming out behind him. Both parents
feed  the  young.  Like  other  kingbirds,  they  are  very

aggressive in defending their nest.  Scissor-tailed flycatchers feed mainly on insects (grasshoppers,
robberflies, and dragonflies), which they may catch by waiting on a perch and then flying out to
catch them in flight”.
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Nu staat er ons nog een rit van 15 km slechte maar gelukkig droge baan te wachten. Onderweg
spotten we, vanuit de bus, een juveniele roofvogel die Armijn nog op het nippertje kan fotograferen.
Na determinatie, thuis, zien we dat het een Grijskopbuizerd is (Gray-headed Kite), een vogel die
weinig wordt waargenomen omdat hij veel in de canopy verblijft. Het is vooral een nestrover die
zich met eitjes en pas uitgekomen vogeltjes voedt.
Om 18.00u worden we in  Rincón de la Vieja  verwelkomt met  een lekkere  fruitcocktail  Piña-
Orange-Papaya.  Het is  al  donker en het  wordt  dus een beetje zoeken naar de mooi  verspreide
bungalows. De kamers zijn groot, met 2 à 3 bedden, maar wel relatief primair ingericht, de meeste
aanvaardbaar als we beseffen hoe diep we in de “bush” zitten, andere minder goed in orde en enkele
zelfs  niet  proper.  Werner  en  Felipe  komen  rond  met  een  verlanglijstje  en  gevraagde
herstellingswerken, gaande van vervanging van kapotte lampen en herstel voordeur tot verwijderen
van al dan niet levende kakkerlakken... Maar alle hiaten worden uiteindelijk uit de wereld geholpen.
Het blijft “basic” maar met toch enige charme. 
Om 19.30u genieten we van een lekker warm buffet, klaargemaakt in een eenvoudige keuken en de
service wordt verzekerd door sympathieke dames. Een echt lokaal familiebedrijf.
Na het eten valt hier niet veel te beleven, buiten een mini Internet-office aan de receptie.
De lokale mensen weten ons te zeggen dat hier 's nachts af en toe slangen actief zijn...

Amper 10' later roept Felipe mij: ze hebben er eentje zien kruipen in de tuin tussen de bungalows.
Het is een klein exemplaar  van ongeveer 50 cm lang, dat  heel  rustig tussen het  gras en dode
bladeren op zoek is naar eten.  Geen probleem om ze, met de nodige voorzichtigheid en grote
handschoen,  te  vangen.  De  inheemse  naam  luidt  “Toboba  de  Altura”,  zijnde  de  Godmans
groefkopadder (Cerrophidion godmani). 

Weetjes over deze slang:
“ze  bereikt  een  maximale  lengte  van  80  cm.  De
gemiddelde C. godmani wordt echter niet langer dan 50
cm.  In  tegenstelling  tot  de  meeste  groefkopadders
brengt Godmans groefkopadder het  grootste deel van
de tijd niet in de bomen en struiken maar juist op de
grond door. De slang is voornamelijk overdag actief.
Kleine  holen  en  rotsspleten  worden  gebruikt  als
schuilplaatsen en locaties om te overnachten. Op het
menu van deze slang staan kleine reptielen en kleine
zoogdieren. Net zoals alle adders is ook Godmans groefkopadder giftig. Er zijn niet veel registraties
van beten door  deze slang.  Voor  zover  bekend is  een beet  van  deze slang niet  dodelijk  maar
veroorzaakt het gif flinke zwellingen en temperatuurverhogingen.” 
Later op de avond laten een grote Cicade, een schorpioen, enkele Reuzenpadden en een grote

Dobsonfly (Corydalus cornutus) zich nog vangen en die
kunnen  morgen  bij  daglicht  beter  worden  bekeken.
Weetjes over de Dobsonfly  
“The Dobsonfly, also known as "The King Bug" for its
kingly features and intimidating tusks, is an insect of
the  megalopteran  family  Corydalidae.  Lenght
(including  wings):  12,5 cm.  Shiny,  transparent  wings
held closed over back when resting. Male use 2 very
long pincers for duelling with other males and to grasp
female.  Adults  live  for  about  1  week;  they  do  not
usually feed, but may take sweet fluids if encountered.

Females lay chalky masses of 100 to 3.000 eggs on rocks near streams. Larvae drop into water on
hatching and take at least a few years to mature.” 
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Later op de avond vindt Freddy nog een 2de slang, waarvan hij denkt dat het dezelfde soort is als de
eerste van vanavond. Maar bij het rustig bestuderen van de foto's in België blijkt dat het om een

Kattenoogslang (Leptodeira septentrionalis) ging. “Het is
een nachtdier. De pupil  is  verticaal.  Ze voedt zich met
hagedisjes en, vooral in het regenseizoen, met amfibieën.
Deze  kattenoogslang  heeft  zich  gespecialiseerd  in  het
opsporen  en  opeten  van  de  eieren  en  larven  van  de
Roodoogmaki.  De cat-eyed snakes behoren tot de zgn.
rear-fanged snakes, die giftanden achterin de bovenkaak
bezitten.  De prooi  wordt  niet  gewurgd,  maar met deze
giftanden  geïmmobiliseerd.  De  beet  van  deze  slang  is
enigszins giftig, zeer pijnlijk, doch niet dodelijk”.

Zaterdag 11 december

Rond 04.30u worden verschillende reisgenoten gewekt door het huilen van Coyotes (Canis latrans).
Na het ontbijt wordt er tijd uitgetrokken om de  “gelegenheidsdierentuin van Freddy” onder de loep
te nemen en na het vrijlaten van alle beestjes beginnen we aan onze eerste wandeling in Rincón de
la Vieja. 

“Rincón de la  Vieja,  composed of  nine separate but  contiguous craters,  is  the largest  of  five
volcanoes in the Guanacaste Mountain Range. The still-steaming volcano gives its name to the
14.000 ha national park that surrounds it. Rincón de la Vieja National Park was created in 1973 to
protect the 32 rivers and streams that make up the area’s important watershed. Trail: Las Pailas
translates to “The Cauldrons”  or,  in  this  case, “The Mud Pots.”  A short  circuit  trail  weaves
through woods shaded by giant strangler figs, and leads past a seasonal waterfall, sulfurous and
steaming fumaroles, a small volcano and, finally, the famous boiling mud pots. The park is also
home to many plant species, and hosts Costa Rica’s largest concentration of its national flower, the
purple orchid. Despite the orchid’s beauty, the park’s most interesting plant is the strangler fig,
which towers throughout the park, its hollow trunk the only memory of the tree it has devoured”.
Het wordt een zonnige aangename trektocht van meer dan 3 uur doorheen de sector Las Pailas,
waar opnieuw veel aspecten van Moeder Natuur aan bod komen, zoals het verhaal van de Acacia-
mieren.  “Deze soort mieren (Pseudomyrmex spinicola) komt uitsluitend voor in Costa Rica en
Nicaragua. De kolonie leeft in de holle stekels van een Acacia-boomsoort (Acacia collinsii) en
bestaat uit 20.000 volwassen mieren en 50.000 larven en voeden zich met de proteinerijke Beltian
bodies (kleine nodules die aan het einde van de Acaciablaadjes groeien). Wanneer de boom waarin
ze wonen wordt verstoord, scheiden enkele mieren ogenblikkelijk een chemische stof af (feromoon)
die aan alle leden van de kolonie de boodschap meegeeft om onmiddellijk naar buiten te komen en
de plant te beschermen. Dat doen ze door de “agressor” massaal te steken. De aanvaller kan een
groep Parasolmieren zijn, maar ook een koe of andere graseter of een mens die een tak aanraakt.”
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Tijdens deze wandeling maken we ook kennis met 2 “speciale” bomen, de Olifantsoorboom en de
Wurgvijg. 

Weetjes over de Olifantsoorboom:“Guanacaste of Olifantsoorboom behoort tot de familie van de
mimosa en de wetenschappelijke naam is Enterolobium cyclocarpum. Hij
heeft  een  open  kruin  en  wordt  30  m  hoog  met  bladeren  van  1  tot  9
verdeelde paren. Deze onderverdelingen bevatten elk nogmaals 15 tot 30
afzonderlijke  deeltjes.  De  Guanacaste  heeft  witte  bloemen  van  2  cm
diameter.  Zijn  naam  werd  afgeleid  van  het  Nahuatl  woord  "cuaúitl"
(=boom) en "nacaztli", wat oor betekent, naar de vorm van de peulvrucht.
De zaden worden gebruikt voor het maken van kettingen en armbanden, en
als veevoer. Jonge zaden kunnen door mensen worden gegeten. Het hout
wordt gebruikt voor de meubelindustrie en de bast wordt verwerkt in zeep
en medicijnen. Deze “Arbol de las orejas” is de nationale boom van Costa

Rica naar aanleiding van het decreet van 31 augustus 1939. Dit is een gevolg van de gerealiseerde
campagne van de directeur van het dagblad " La Tribuna ", als
een  eerbetoon  aan  de  Guanacastecos  die  zich  geannexeerd
hadden aan Costa Rica”. 

Weetjes  over  de  Wurvijg  (Ficus  wurgboom): “de Matapalo
begint zo: een vogel laat een stukje vijg op een tak van een
boom vallen. Uit dat zaadje groeien wortels en takken. In het
woeste gevecht om zonlicht in de jungle, heeft de  strangler fig
de perfecte strategie uitgedacht: hij geniet van het zonlicht en
groeit  helemaal  rond  de  boom naar  beneden,  in  een  echte
wurggreep. Uiteindelijk sterft de gastboom bij gebrek aan licht,
ruimte  en  voedsel,  en  de  wurgvijg  (die  dan  hol  is)  kan  op
zichzelf overleven”.  Op hetzelfde wandelpad ontmoeten we 2
soorten reptielen, een Ameiva festiva en een Zwarte leguaan die
niet van plan is zich te laten vangen. 
Weetjes over die Zwarte leguaan:

“De zwarte leguaan
(Ctenosaura  similis)  is  een  grote  hagedis  uit  de  familie
“Iguanidae”. Een andere benaming voor deze soort is zwarte
stekelstaartleguaan.  De  leguaan wordt  maximaal  1,2  meter
lang.  Hij  is  te  vinden in  rotsachtige,  zanderige streken met
weinig vegetatie en een dorre bodem. Overdag zont het dier op
stenen en takken en voor de rust wordt vaak een hol opgezocht
dat  echter  niet  zelf  wordt  gegraven;  er  worden  holen  van
andere  dieren  gebruikt  zoals  konijnen  en  gravende
schildpadden.  Op  het  menu  staat  voornamelijk  plantaardig
materiaal,  zoals  bessen,  vruchten  en  bladeren,  maar de
leguaan  pakt  af  en  toe  ook  wel  eens  kleine  schildpadden,
knaagdieren  en jonge vogels.  Jongere dieren eten voor  een
belangrijk  deel  insecten  maar  gaan na  enkele  jaren  steeds
meer  plantaardig voedsel  eten.  De staart  van deze leguaan

heeft een lichte stekeltjeskam die doorloopt tot achter de nek en is twee keer zo lang als het lichaam
en sterk gebandeerd. De basiskleur is groen met gele dwarsbanden bij jonge dieren maar naarmate
ze ouder worden vervagen de kleuren naar grijs en zwart.”  
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Maar onze aandacht gaat hier vooral naar allerlei “kleine” vulkanische verschijnselen, zoals hete en
sissende gassen die uit de grond komen en borrelende modderputten, met een doorgaans bijna witte
klei,  die  ook  wel  als  schoonheidsmasker
gebruikt kan worden (weliswaar na afkoeling!).
Hiervan krijgen we een kleine demo.
Na  een  korte  lunch  starten  we  een  2de
wandeling  doorheen  een  schaduwrijk  bos,
richting natuurlijke swimming pool. Hoewel we
ons badpak bij hebben ziet niemand het zitten
om hier een plonsje te wagen: te weinig plaats
op  de  glibberige  rotshellingen  om  zich  een
beetje  comfortabel  te  kunnen  installeren  en
moeilijk  acces  tot  het  water  dat  bovendien
ijskoud  lijkt  te  zijn...  Dan  maar  iets  anders,
keuze zat. Nu trekken we over een wiebelende
hangbrug over een bruisende rivier. Onder een rottende boomstronk vinden we een juveniele Clelia
clelia. De Nederlandse en Engelse naam voor deze slang is Mussurana.

“Clelia clelia is a non poisonous snake of the family Colubridae. The body length measures up to
2.3 m. In young individuals the upper part of the body is red/pinkish; the head is brown with a
transverse, cream-colored stripe on the occiput. Adults are bluish black with a light stripe along the
abdomen. Mussuranas are distributed throughout Central America and northern South America.

They live along the banks of bodies of water, leading
a crepuscular existence. They feed mainly on snakes
of  other  species,  including  poisonous  ones,  whose
toxins they are immune to. The mussurana lays from 8
to 18 eggs. This snake is beneficial to man in that it
preys  on  the  highly  poisonous  rattlesnake.  The
mussurana is immune to the venom of the snakes it
feeds  upon,  particularly  the  smaller  Central  and
South American pit vipers of the genus Bothrops. It is
not immune to the venom of the coral snake, though.
In the absence of  other snakes,  the mussurana can

feed also on small mammals. In some regions, farmers keep mussuranas as pets in order to keep
their living environment clear of pit vipers, which claim annually a large number of deaths of
domestic animals, like cattle. In the 1930s a Brazilian plan to breed and release large numbers of
mussuranas for the control of pit vipers was tried but didn't work. The Butantan Institute in São
Paulo,  which  specializes  in  the  production  of
antivenins,  erected  a  statue  of  Clelia  clelia  as  its
symbol  and a tribute  to  its  usefulness in  combating
venomous  snake  bites.  Mussuranas  are  increasingly
rare due to the disappearance of their prey and have
disappeared in many habitats”.

Op de terugweg staan we oog in oog met een elegante
Cayenne-bosral (Gray-necked Woodrail),een ver neefje
van onze Waterhoen en die voorkomt in de vochtige
laaglandbossen.
Van planten  zien  we  onder  meer  een  epifyte  cactus
(Rhipsalis  baccifera),  die  dus  niet  vanaf  de  grond
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vertrekt, maar wel vanuit een boom, zoals bromelia's dat ook doen. Deze soort, ook maretak-cactus
genoemd, is de enige gekende cactus die van nature uit ook buiten de Nieuwe Wereld voorkomt
(hoewel onlangs zou bewezen zijn dat hij relatief recent zou werden “uitgevoerd” door trekvogels).

Rond 16.30u zijn we terug in ons hotel en genieten we van een lekker “Imperialeke” en nadien van
een deugddoende douche..
Vóór het avondmaal wordt er nog wat heen en weer gewandeld tussen bungalow en bar. We zien
opnieuw een traag kruipende slang langs één van de paadjes in de tuin. Freddy wil ze vangen, maar
ze zit zo mooi aan de voet van een boom, zich langzaam naar boven werkend langs de ruwe schors
van de plant, dat hij de voorkeur geeft aan de observatie van het gedrag. Hoewel we deze slang al
uitgebreid hebben gefilmd bij daglicht, doet Wim toch de moeite om snel zijn camera te gaan halen.
En terwijl hij de pogingen filmt van deze Kattenoogslang om met haar buikschubben een houvast te
vinden in het reliëf van de boomschors om hoger te klimmen (en dan spreken we van amper 50cm
hoogte), komt er een kleine gekko als het ware uit het niets, wandelt langs de kop van de schijnbaar
niet geïnteresseerde slang, raakt een beetje verder haar achterlijf   en...pats! Eén tiende van een
seconde later wordt de gekko gebeten en  amper een minuut later is hij volledig verorberd! En dat
alles terwijl Wim “rustig” staat te filmen! We hebben heel even een sterk “National Geographic-
gevoel”! Tijdens het (weeral) heel lekker en eenvoudig avondbuffet kunnen we “stoefen” met ons
video-fragmentje...
Het  droog weer  en  de wolkeloze hemel  zijn  ideale  omstandigheden voor  Werner  om ons  een
rondleiding te geven langs de voornaamste sterren, planeten en nevels die hier aan het firmament
pronken:  het  ontbreken van licht-  en  luchtvervuiling  verhoogt  de  kwaliteit  van  het  spektakel,
bovenop de boeiende en in mensentaal gebrachte uitleg van Werner. Iedereen hangt aan zijn lippen,
behalve dan onze gids Felipe, die het moet doen met stukjes en brokjes vertaling van Freddy in het
Engels, wat  natuurlijk waardeloos is tov wat wij te horen en te zien krijgen! Zonder het goed te
beseffen staan we daar meer dan één uur lang met de ogen gericht op alle mogelijke witte, gele en
oranje puntjes, inclusief een “vallende ster”! 
Op het einde van deze schitterende waarnemingsavond zien we nog een Nachtzwaluw (Common
Pauraque - Nyctidromus albicollis) die opvliegt wanneer we te dicht met onze zaklamp naderen.
Voor een groot deel van onze groep is het is nog lang nagenieten in de bar, maar rond 23.30u
trekken de laatsten dan toch naar bed.

Zondag 12 december 

We mogen eindelijk eens uitslapen... ontbijt om 07.00u...! en om 08.00u vertrekken we richting
Monteverde. Na een uurtje rijden stoppen we langs een diepe kloof gevormd door een nogal wild
riviertje.  Prachtige  biotoop  voor  allerhande  wezentjes,  maar  in  feite  gaan  we  op  zoek  naar
petrogliefen die helaas nogal moeilijk te zien zijn: de gids kent heel goed de plek, maar op een paar
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maanden tijd staat de begroeiing al veel hoger en bedekt ze gedeeltelijk het zicht van de
rotstekeningen. Wat we wel te zien krijgen zijn een paar Basilisken die weeral de “Jezus Christ”
uithangen, en een groep vleermuizen waarvan we de soort niet kunnen bepalen. 

Anderhalf uur later, een belangrijke stop voor wie de Geelvleugelara
wil zien! En ze zijn op   de.afspraak! Een zestal Scarlet macaw (Ara
macao) zitten verspreid in de bomen.  
Weetjes over de GeelvleugelaraDe Geelvleugel Ara (Ara macao) is
een grote, kleurrijke vogel die behoort tot de familie papegaaien
(Psittacidae). De soort leeft in de groenblijvende bossen in de
Amerikaanse tropische regenwouden, van Mexico tot aan het
Amazone regenwoud van Peru en Brazilië. De papegaai komt voor
van laaglanden op zeeniveau tot een hoogte van 500 meter boven
zeeniveau. Vroeger kwam de soort tot een hoogte van 1000 meter
voor, maar de Geelvleugelara is in aantal en verspreidingsgebied
sterk teruggedrongen. Oorzaken zijn de vernietiging van het biotoop
en het verzamelen van exemplaren voor de handel in exotische
dieren. In de overeenkomst inzake de internationale handel in
bedreigde soorten wilde

dieren en planten (CITES) staat deze vogel op de Rode
Lijst”. Tussen deze rariteiten zien we ook nog de
Blauwgele Ara (Ara ararauna), een exoot die vanuit Zuid-
Amerika is ingevoerd, een Zwavelborsttoekan (Rainbow
Toucan) die zich een fotomodel waant, een Gray-lijster
(Clay-colored Thrush), dat is de nationale vogel van Costa
Rica, en de schuwe Roodnekwinterkoning (Rufus-naped
Wren) waarmee Armijn alle moeite van de wereld heeft om
hem op de gevoelige plaat te krijgen.
Ons middagmaal nuttigen we in de “Morpho Resto” in
Santa Elena. Een restaurant volledig ingericht met Blauwe
morfo-vlinder-items, van muurdecoraties en gordijnen tot asbakken en servetten. We eten er onder
meer een heel lekkere Tenderloin Steak (en als een kenner als Patrick zegt dat het lekker is, dan zal
het wel waar zijn!). Een beetje verder bezoeken we een Ranario of Frog pound, maw een ruimte
waarin verschillende soorten kikkers zich in terraria bevinden... al bij al niet zo denderend, ware het
niet dat onze gids, Evelyne, ons verrast met een paar Nederlandstalige woorden zoals kikker, pad en
dikkoppen!
Ondertussen is het weer beginnen te regenen...
Een uurtje later komen we aan in een zeer mooi resort, Fonda Vela, aan de ingang van het
Monteverde National Park. “Monteverde is een
particulier reservaat van een aldaar levende
gemeenschap van Quakers. Het bevat de mooiste
nevelbossen van Costa Rica, want door de hoge
luchtvochtigheid is de plantengroei er weelderig.
Er komen niet minder dan 2.500 planten- en 400
vogelsoorten voor. De zware, grillige bomen
dragen er “hangende plantentuinen” van varens,
mossen, bromelia’s, anthuriums en orchideeën op
hun armen. De geschiedenis van dit park is nog
jong en begint in de jaren 1940. Toen pas
vestigden zich de eerste Costaricaanse families in
dit geïsoleerde, ongerepte bosgebied in de bergen.
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“ Vervolgens arriveerden er in 1951 een eerste groep Quakers, afkomstig uit Noord-Amerika. Het
natuurgebied bestaat uit een nevelwoud dat het hele jaar door in de mist is gehuld op een hoogte
van 1500 tot 1800m. In de bergen koelt de vochtige lucht, aangevoerd door de noordoostpassaat, af
en vormt wolken. Die laaghangende bewolking is uiterst belangrijk voor de waterhuishouding van
het land. Door ontginning van nevelwoudgebieden komt de drinkwatervoorziening in gevaar, en dat
was voor de bewoners van Monteverde in de jaren '60 aanleiding om een stuk nevelwoud van 554
ha tot beschermd natuurgebied te verklaren. Inmiddels is dit areaal uitgegroeid tot een reservaat
van meer dan 10.000 ha.”.

Ons hotel “Fonda Vela” biedt o.m. heel mooie kamers met grote ramen die ons een klein deel van
de tuin laten ontdekken. Ook de overdekte jacuzzi mag er zijn! Maar hier, zoals ook in vorige
hotels, weinig volk:de crisis is duidelijk voelbaar en vooral de Amerikanen laten het afweten.      

Vanuit het hotel wordt er een nachtwandeling georganiseerd, waar men niet minder dan 23 US$ per
persoon voor vraagt! Veel te duur voor een paar uur, zeker wanneer we een relatief grote groep zijn.
Freddy gaat het dan als proefkonijn doen, om te weten of het de moeite is voor de andere eventueel
geïnteresseerde reisgenoten, of om het nadien zelf voor de groep te organiseren... De start van de
nachtelijke tocht valt mee, ondanks de aanhoudende regen: onze “groep”, nl. de gids, een koppel
Amerikanen en ikzelf, krijgt onmiddellijk enkele Olingo's te zien. “Deze Bassaricyon gabbii wordt
ook Gabbi's slankbeer genoemd en is een neef van de Neusbeer, maar is wel een boombewoner. Het
lichaam is bedekt met een dikke, zachte vacht die goudkleurig is met zwarte of grijze tinten op de
rug. De zeer lange staart is ruig behaard met onduidelijke ringen. De Olingo kan 17 jaar oud
worden en voedt zich vooral met vruchten. Hij eet ook insecten en kleine zoogdieren, die worden
gevangen  na  een  korte  achtervolging.  Een  Olingo  kan in  een  nacht  één  derde  van  zijn
lichaamsgewicht aan voedsel eten. Terwijl hij  door de bomen trekt, laat hij geurvlaggen achter,
maar het is niet helemaal duidelijk of deze dieren dat doen om hun territorium te bepalen, om een
partner te vinden of om later de weg terug weer te vinden”.                                                            
Verder zien we ook nog een slapende Smaragdarassari (Emerald Toucanet), een Bruine gaai (Brown
Jay) en een grote Mexicaanse roodknievogelspin ( Brachypelma smithi) die druk bezig is met het
“leegzuigen” van een kleinere tarantula! Ondanks het feit dat ik de enige ben die dat beestje heb
gezien,  geef  ik  hier  toch  meer  informatie  omdat  dit ook  grotendeels  geldt  voor  de  andere
vogelspinnen die we samen hebben waargenomen. 
Weetjes over deze soort:
“vogelspinnen danken hun naam aan de vermeende gewoonte om op vogels te jagen, wat echter
geen enkele relatie heeft met de werkelijkheid. De naam vogelspin komt van de wetenschappelijke
naam avi-cularia dat letterlijk vogel-etend betekent. Op een beroemde plaat uit 1705 van Maria
Sibille Merian is te zien hoe een grote spin een vogel verorbert. Hier werd in eerste instantie met
ongeloof op gereageerd, tot de beroemde zoöloog Henry Walter Bates (dezelfde van de “mimicry of
Bates”, zie in dit verslag: donderdagavond 9 december) bevestigde een spin te hebben gezien die
een vink  verorberde;  dat  was in  1863,  zijnde 158 jaar  na  die  tekening.  Sindsdien werden de
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tropische spinnen gezien als monsterlijke vogelverslinders! In de praktijk zal een volwassen spin
alles aanvallen wat niet  te groot  is,  inclusief  kleine gewervelden zoals vogels,  knaagdieren en
hagedissen, maar meestal bestaat het voedsel uit ongewervelden. Van geen enkele spin is bekend
dat vogels ook maar een klein deel uitmaken van het menu en ook zijn binnen de spinnen als geheel
geen specialisaties bekend op het vangen van vogels. In de praktijk zijn vogels zelfs eerder een
belangrijke vijand dan een prooi. De Mexicaanse roodknievogelspin is een bodembewonende spin.
Het is een veel  gehouden huisdier  over de gehele wereld en werd daarom veel  gevangen voor
export  totdat het dier bijna was uitgeroeid. Tegenwoordig staat deze soort op de CITES-lijst en valt
hij onder de bedreigde diersoorten. Met de poten meegerekend is de volwassen spin 15 tot 18 cm
groot. Deze vogelspin vindt zijn natuurlijke leefomgeving in rotsspleten en onder stenen. De soort
graaft ook zelf holen die tot wel een halve meter diep kunnen zijn. Het is een rustige spin die niet
snel zal aanvallen of bijten. Wel kan deze soort bij bedreiging “bombarderen”, maw. de brandharen
van  het  achterlijf  wrijven,  waarna  deze  door  de  lucht  zweven.  De  haartjes,  met  hele  kleine
weerhaakjes, kunnen een sterke irritatie  opwekken. Na huidcontact ontstaat hevige jeuk en bij
inademing wekken de haartjes stevige hoestbuien op. Indien de spin vaak verstoord wordt zal het
achterlijf gedeeltelijk kaal worden. Het voedsel van de Mexicaanse roodknie bestaat voornamelijk
uit grote insecten zoals kevers, sprink-hanen en kakkerlakken. Af en toe wordt er een kikker, een
klein reptiel of een soortgenoot gegrepen. Ze vangt deze prooien vanuit een hinderlaag door ze met
een korte uitbarsting van snelheid te overmeesteren met haar krachtige kaken, en injecteert met die
kaken een verterend gif in de prooi waardoor deze verlamd raakt. Dit gif is voor mensen wel pijnlijk
maar niet gevaarlijk, en is qua pijn meestal vergelijkbaar met een bijen- of wespensteek.  De prooi
wordt door de ingespoten sappen buiten het lichaam van de spin verteerd en de vloeibare inhoud
daarna langzaam opgezogen. Bij een grote prooi kan het soms wel bijna een dag duren voordat de

prooi helemaal is opgenomen. De voortplanting van
deze  spin  is  te  vergelijken  met  de  meeste
vogelspinnen. De paring vindt in de natuur meestal
vroeg in de herfst plaats. Mannetjes kunnen in het
paarseizoen tot paren bereide vrouwtjes tot op een
afstand  van  1,6  kilometer  ruiken.  Wanneer  een
mannetje na 2 tot 5 jaar geslachtsrijp is zal hij een
spermaweb maken en aan de onderkant van dit web
een druppeltje  sperma plaatsen en dit  opzuigen in
zijn palp. Daarna gaat hij op zoek naar een vrouwtje.
Wanneer  hij  dan  een  geslachtsrijp  vrouwtje  tegen

komt zal hij haar benaderen en een heel ritueel uitvoeren, waarvan een getrommel deel uitmaakt.
Ook het vrouwtje zal dan op dezelfde manier reageren. Dit getrommel is ook voor de mens duidelijk
hoorbaar. Dan volgt de daadwerkelijke paring: het mannetje plaatst het pakketje met zijn taster in
de  geslachtsopening  van  het  vrouwtje.  Hij  zal  ondertussen  met  zijn  'tibiaalhaken',  speciale
uitsteeksels aan de tibiae van het eerste paar poten, de kaken van het vrouwtje blokkeren om een
beet van haar te voorkomen. Wanneer dit alles gebeurd is zal het mannetje rennen voor zijn leven
om niet te worden opgegeten door het vrouwtje, echter het mannetje heeft meestal pech en wordt
opgepeuzeld. Voordeel is dat het vrouwtje meteen een proteïne-rijk maaltje heeft en zich meer op
haar nageslacht kan richten. Enkele maanden na de paring zal het vrouwtje een zijden kom spinnen
om de meestal  honderden eitjes  in  af  te zetten.  Het vrouwtje kan tot  wel  700 eieren per  jaar
produceren. Ze spint van de kom daarna een cocon en zal deze zeer streng bewaken, hoewel het ook
voorkomt dat ze het eipakket zelf opeet. Na enkele weken komen dan de jonge spinnetjes uit, die
zich direct zelfstandig met kleine vliegjes e.d. voeden. De Mexicaanse roodknie is een langzame
groeier en bereikt pas na enkele jaren het volwassen formaat. De spin kan echter wel oud worden,
er zijn gevallen bekend van in gevangenschap gehouden (vrouwtjes)spinnen die een leeftijd bereikt
hebben tot 30 jaar. Mannetjes leven na het spinnen van hun spermaweb hooguit twee jaar.”
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Als  afsluiter  van  deze  al  bij  al  ontgoochelende
nachtwandeling, niet alleen omwille van de regen maar
ook en vooral omwille van de zeer bedenkelijke kennis
van de gids, krijgen we nog een Bladcicade (Leaf-mimic
Katydid) te zien, één van de toppers van camouflage:
deze soort bootst een dor blad na! (die bruine vlek is wel
degelijk een insect van 4cm lang).
Het blijft de ganse avond regenen en na een uitgebreid
diner gaat iedereen vroeg naar bed.

Maandag 13 december 

We ontbijten om 06.30u en genieten tegelijkertijd van een leuk spektakel: in de tuin, vlak vóór de
grote raam van onze tafel, staat er een voedertafel waarop enkele bananen staan te pronken... maar
niet voor lang. Het is er namelijk een komen en
gaan  van   fotogenieke  Midden-Amerikaanse
eekhoorns  (Variegated  Squirrel  –  Sciurus
variegatoides) met dikke zilvergrijze staart.  Het
is een redelijk grote eekhoornsoort die maximaal
28 cm groot wordt en ongeveer 700 gr. weegt. De
relatief grote staart is met 30 centimeter ongeveer
net zolang als het dier zelf.  Het  is overdag actief
en leeft voornamelijk in de bomen. Tijdens zijn
zoektochten  naar  fruit,  bloemen,  zaden,
boomschors,  paddenstoelen  en  soms  insecten
komt hij nauwelijks uit de bomen. De populairste
vruchten  uit  het  dieet  van  deze  eekhoorn  zijn  de  mango,  guave's,  vijgen  en  kokosnoten.  In
tegenstelling tot de meeste eekhoorns legt deze soort geen voorraad aan maar zoeken ze het hele
jaar door naar vers voedsel.  Het vrouwtje paart van februari  tot april  met meerdere mannetjes.
Zodra ze zwanger is begint ze met de bouw van haar nest. Ze verzamelt bladeren en takken waarvan

ze een stevige bal maakt tussen de aftakkingen in een boomtop. Na
een draagtijd van 10 weken worden de jongen in het nest geboren.
De voedertafel wordt verder bezocht door verschillende vogels zoals
de  Bisschopstangare  (Blue-grey  Tanager),  de  Langstaarttroepiaal
(Great-tailed  Grackle)  en  de  heel  mooie  en  interessante  Blauw-
kapmotmot (Blue-crowned Motmot).
Weetjes over de Motmot:
                                                                                                                 
“De naam is een onomatopee van de roep van deze vogel. Het nest
van de Motmot bestaat uit een  kamer die zich bevindt aan het einde
van een tunnel van 10 cm diameter en 2 à 5 m lang. Het koppel graaft
dat nest zelf of gebruikt als start een reeds bestaande gang van een
ander  dier.  Zeer  opmerkelijk  is  dat  het  uitgraven  plaats  heeft  in
september-oktober, tijdens het regenseizoen, en dat de paartijd en het
leggen van de eitjes maar pas in februari-april  plaats heeft! Daar
bestaan  2  redenen  voor:  ten  eerste  is  de  bodem tijdens  het  natte
seizoen gemakkelijker  te bewerken;  ten  tweede worden,  gedurende
deze  tussenperiode  van  5  maand,  de  sporen  van  de  graafwerken
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gewist door wind en regen en de omgeving opnieuw dicht begroeid; zodoende geraakt het nest
onvindbaar  voor  eventuele  vijanden!  Dr.  Alexander  Skutch,  één  van  de  meest  beroemde
ornithologen  ter  wereld,  vond  amper  10  nesten  van  deze  Motmot  in  30  jaar  veldwerk!”

 De voorstelling die de eekhoorntjes en de vogels aan de voedertafel opvoeren zou nog lang mogen
duren voor ons, maar we moeten “naar boven”, waarmee bedoeld wordt dat we vertrekken naar het
echte natuurpark Monteverde. Maar de weergoden zijn ons opnieuw ongunstig: het is relatief koud
en mistig, later valt er veel regen....
En ondanks (of is het “dankzij”) die natte weersomstandigheden krijgen we weer een bewijs van de
rijke biodiversiteit van deze regio: binnen de 10 minuten ontdekken we volgende spinsoorten: de
Witte  Krabspin  (Gasteracantha  cancriformis),  uit  de familie  van  de  wielwebspinnen;  enkele
wielwebspinnen komen ook voor in België, zoals de Kruisspin, de Tijgerspin en de Viervlekwiel-
webspin. Deze krabspin, hier in Costa Rica, is zeer opvallend omwille van de scherpe uitsteeksels
en felle kleuren. 
Weetjes over deze speciale spin:

“De naam  Gasteracantha cancriformis is  afgeleid van
het  Grieks  en  het  Latijns:  Gasteracantha  (Grieks):
γαστήρ  (gaster;  buik)  en  ἄκανθα  (akantha;  hoorn),
Cancriformis  (Latijn):  cancer  (krab)  en  forma(vorm).
De benaming heeft duidelijk betrekking op de vorm van
de spin: krabvormig en met hoornachtige uitsteeksels op
het abdomen.  Vrouwtjes van G. cancriformis worden
zo'n 5 tot 9 mm lang en 10 tot 13 mm breed. Ze bezitten
6  karakteristieke  abdominale  extremiteiten.  Het
carapax, de poten en de onderzijde zijn zwart.  Onder
het abdomen zijn er ook witte vlekken te zien. Er bestaat
een  aantal  variaties  aan  kleuren  wat  betreft  de
bovenzijde  van  het  abdomen:  geel  tot  wit  met  zwarte vlekken  of  rood  met  witte  vlekken.
Wielwebspinnen "kauwen" hun voedsel, in tegenstelling tot de meeste andere spinnen die hun prooi
leegzuigen”.
Een beetje verder zien we de Gouden Wielwebspin (Nephila claviceps, zie “Weetjes” dinsdag 7/12)
en de Roodbeenvogelspin (Brachypelma angustum, zie Vogelspinnen zondag 12/12).  We kruisen
ook het pad, letterlijk en figuurlijk, van de Parasolmier (Atta cephalotes), met dewelke we eerder al
hebben kennis  gemaakt.  Verder  zien we onze eerste  (en  enige)  Wandelende tak,  van  de soort
Calynda bicuspis.

Hier en daar zien we Boomvarens (fam. Cyatheales)
die  behoren  tot  de  orde  van  de  varens
(Polypodiopsida).  “Deze varens  hebben meestal  een
boomachtig  uiterlijk  door  de  vrij  dikke,  onvertakte
stam, die in principe is ontstaan vanuit het in elkaar
draaien of vlechten van de bladstelen. In feite is het
een  plant  die  half  bovengrondse  verticale  wortels
vormt, in plaats van ondergrondse horizontale wortels
te ontwikkelen.  De stam groeit  als  volgt:  de bundel
houtvaten van de jonge plant splitst zich al groeiend in
meerdere delen, waardoor de houtige kern naar boven

toe steeds breder wordt. Tegelijkertijd ontwikkelen zich een groot aantal luchtwortels, die samen
een wortelmantel vormen. Deze wortelmantel geeft de stam de nodige stevigheid. Vanuit de centrale
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vaatbundel splitsen zich vervolgens de bladstelen af; deze zijn 'relatief' dik omdat de bladeren of
veren tot 3 meter lang worden”.

 Opvallend zijn de talrijke soorten epifyten of gastplanten en mossen.
Tijd om kennis te maken met één van de meest opmerkelijke kruidachtige planten, nl. de “Paraplu
van de armen” (Gunnera insignis), grote stevige plant, tot 2m hoog met enorme bladeren. De bloem
is knalrood en kan tot 1 m lang worden; ze bestaat in feite uit honderden minuscule vertakkingen en
bloemetjes.  Maar het is vooral een fascinerende symbiotische associatie die deze “Sombrilla de
pobre”  uitzonderlijk  maakt.  Deze  plant  gaat  inderdaad  een  soort  samenleving  aan  met
blauwwieren, ook blauwalgen genoemd. Dit zijn bacteriën die zich, net als planten, voorzien van
energie door fotosynthese. Het chlorofyl is echter eenvoudiger van vorm dan bij de planten. De
naam blauwalg is misleidend omdat de blauwalgen noch tot de algen noch de wieren behoren maar
een aparte groep vormen. De officiële naam voor deze groep is cyanobacteriën. 

Ze behoren tot de oudste organismen op aarde; er wordt geschat dat ze al 3,5 miljard jaar bestaan
en ontstonden aan het begin van het Swazian (3500 - 2800 miljoen jaar geleden), toen de Aarde
nog geregeld werd getroffen door inslagen. Cyanobacteriën waren de eerste organismen op aarde
die zuurstof konden produceren en zo de ontwikkeling van hogere organismen mogelijk hebben
gemaakt. Nu leven ze niet alleen in zoet en zout water maar ook in de grond, op rotsen, takken en
boomstammen. In de tropen leven ze als epifyten op bladeren van planten. Sommige soorten kunnen
zeer hoge temperaturen, tot zelfs 75-85°C, verdragen en leven in heetwaterbronnen. Er zijn ook
soorten die in symbiose leven met een bepaalde plant, zoals in de wortels van palmvarens en
Gunnera. De samenleving bestaat erin dat deze blauwieren erin slagen om atmosferische stikstof
om te zetten in organische stikstof, wat natuurlijk voordelig is voor onze Gunnera. 
Om de cyanobacteriën toegang te geven heeft deze plant aan de basis van zijn bladeren een soort
klieren ontwikkeld. Merkwaardig is dat hij zich door de voor hem nuttige blauwwier laat infecteren
(de “goede” soort heet Nostoc), en andere soorten de “ingang” verbiedt! Maar nog straffer is dat
de Gunnera de eigenschappen van de cyanobacterie wijzigt! Een geniaal genetisch werk: bepaalde
genen van de Nostoc worden geïnhibeerd en andere genen worden op hun beurt versterkt; de zo
autonome en oeroude blauwwier Nostoc wordt als het ware door onze Gunnera insignis volledig
gedomesticeerd! 

Zo zien we dat niet alleen de mensen aan genetische manipulatie doen, maar dat
de Natuur dat allemaal allang kent...”
We starten onze 2de wandeling in Monteverde, nl. de “zachte” Canopy tour over een 5-tal
hangbruggen, hoog boven de grond. We krijgen een goede indruk van de bovenste lagen van het 
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woud. Met een zonnestraaltje zou het hier schitterend zijn... hoeft het nog gezegd te worden? het
regent nog altijd... Na het eten in het restaurant van Selvatura Park Monteverde vertoeven we een
tijdje in de kolibrie-tuin waar we, ondanks het permanent naar beneden komend hemelwater,
verschillende soorten vogels kunnen spotten: Grijze boswinterkoning (Gray-brested Wood-Wren),
Cabanis' lijster (Mountain Robin), Roodnekwinterkoning (Rufous-naped Wren), en een prachtige
reeks kolibries met mooi klinkende Nederlandse namen: Violette Sabelvleugel (Violet Sabrewing),
Groenkruinbriljant-kolibrie (Green-crowned Briljant), Koperkopsmaragdkolibrie (Coppery-headed
Emerald), met zijn amper 7 cm één van de kleinste kolibries die we te zien krijgen,
Streepstaartkolibrie (Striped-tailed Hummingbird), Groene draadkolibrie (Green Thorntail) en als
afsluiter één van de mooiste: de Purperkeel-juweelkolibrie (Purple-throated Mountain-gem), een
kleurrijk, zeer territoriaal en agressief vogeltje dat het dikwijls aandurft om rakelings langs onze
hoofden te scheren.

Na dit leuke maar natte intermezzo splitst de groep zich op in 3 delen: de zes moedigste of
avontuurlijkste onder ons gaan de echte Canopy doen, zeven medereizigers trekken naar het
gezellig lager gelegen (en droog) stadje of
rechtstreeks naar het hotel; en de rest van de groep
kiest voor een bezoek aan de reptielenafdeling, de
prachtige insectententoonstelling en de vlindertuin.
De avontuurlijke Canopy-tour verloopt grotendeels
in de mist en in de regen: goed vastgeklikt, met
helm en alles erop en eraan, via een tiental
platformen, zich laten zweven (en ook net op tijd
afremmen...) over honderden meters kabels los
tussen en over de bomen en door de mist! En dan
nog eindigen met een Tarzan jump! Proficiat aan
wie het heeft aangedurfd! Iedereen heeft het
overleefd en kan het met enthousiasme navertellen.
Het bezoek aan het stadje Santa Elena is een leuk
shoppinggebeuren met gezellige winkels en cafés.
De slangen en C°-bezoekers treffen een toffe jonge gids met enorme en accurate kennis; we zien er
soorten die we in de volle natuur hebben gemist, maar ook een paar reptielen die ons een déjà-vu
gevoel geven. Vooral de insectencollectie is buitengewoon mooi en rijk aan talrijke en
uitzonderlijke soorten.Terug naar het luxueus hotel waar enkele reisgenoten afspreken in de jacuzzi
en/of in de bar. Om 19.30u gaan we eten en nadien rap in bed want morgen is het vroeg opstaan...
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Dinsdag 14 december 

We gaan vroeg ontbijten, met de hoop dat er ons aan de voedertafel weer een spektakel wordt
aangeboden door de lokale fauna. Maar helaas, hun tafeltje is niet gedekt: geen eten, geen beestjes.
Freddy past daar snel een mouw aan door een paar bananen van het ontbijtbuffet weg te kapen en
op de voederplek te gaan leggen. Binnen de minuut doet de familie Eekhoorn het aanbod eer aan;
ook de schitterende Motmot komt nog afscheid nemen. 
We zitten in de bus... en de zon schijnt. Opnieuw die slechte weg van eergisteren, richting Guacimal
en Sardinas. Gelukkig krijgen we mooie vergezichten op Monteverde en de Golfo de Nicoya. Bij
een sanitaire stop kunnen we “genieten” van een grote Bark Scorpion (Centruroides lumbatus): deze
soort  heeft  zich helemaal  aangepast  aan de aanwezigheid van de mens: hij  leeft  in  tuinen en
huizen, waar hij zich voedt met spinnen, duizendpoten en ook soortgenoten. Een weetje: net vóór de
paring spuit het mannetje het wijfje een kleine dosis gif in om ze rustig te houden!!In dezelfde
voortuin zien we nog een grote larve van een glimworm  en als nieuwe vogelsoort een Blauwe
bisschop (Blue Grosbeak).
 
Om  10.45u  bereiken  we  de  langverwachte  brug  over  de Rio  Tarcoles,  beter  gekend  als  de
Crocodile-bridge. We genieten een half uur lang van het spektakel; een paar tientallen Amerikaanse
krokodillen (Crocodylus acutus), naar schatting twee tot vier meter lang, liggen hier te zonnen op de
brede modderige oevers van de rivier. We hebben geluk: het is lekker warm weer én vooral het is
laagtij! dé 2 noodzakelijke voorwaarden om zo'n groot aantal reusachtige reptielen op deze unieke
plek te kunnen waarnemen.  Maar  dan blijkt  dat  de gevaarlijke toestanden niet  van de kroko's
komen: “Twenty-five kilometers south of Orotina, Highway 34 crosses the Río Tárcoles. The bridge
over the river is the easiest place in the country for spotting crocodiles, which bask on the mud
banks below the bridge. Don’t  lean over too far.  Several  tourists  have been victims of armed
robberies  here. There  is  now  a  police  post,  but  caution  is  still  required.”  !!
We zien hier ook nog een paar Iguana's en als nog niet waargenomen vogelsoort de Amerikaanse
steltkluut (Black-necked stilt). 
Om 11.30u arriveren we in het Parque Nacional Carara, een klein beschermd natuurgebied op de
grens van het droge en natte regenwoud. Het woud is een mengsel van  droge knisperende bladeren
en  groene woudreuzen. Hierdoor ontstaat er een hoge graad van biodiversiteit.  Felipe geeft ons
uitleg over de Cafecillo (Psychotria marginata) of Wilde koffieplant die zijn oorsprong in Ethiopië
vindt. Het is een groenblijvende struik waarvan de geroosterde vruchtjes de smaak hebben van
koffie én chocolade tegelijkertijd! Miamm miamm!!
We kunnen een grote Kniptor vangen, die graag demonstreert waaraan ze haar naam verdient en
ook nog een kleine Tarantula;  we zien  een Helmbasilisk  (Basiliscus  basiliscus)  en  verder  een
volwassen Ameiva festiva, grote hagedis die voor onze neus een kikker grijpt! we kunnen hem een
tijdje observeren en filmen terwijl hij de voor hem toch grote prooi probeert op te peuzelen; na een
tiental minuten verdwijnt hij met zijn maaltijd in de dikke laag bladafval. Weeral zo'n National
Geographic-gevoel!                                                                                                        
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Qua  vogelsoorten  worden  we  ook  goed  getrakteerd:  Bruinrugsjakoehoen  (Crested  Guan),  een
hoenderachtige soort ter grootte van een kalkoen, Boomkruiper (fam. Woodcreepers), Gladsnavel
ani  (Smooth-billed  Ani),  Purpermaskertangare  (Golden-hooded  Tanager),  Oeverwinterkoning
(Riverside Wren), Berghoender  (Great Tinamou) en de prachtige 30cm grote Massena's trogon
(Slaty-tailed Trogon), het dichtst verwante familielid  van de Quetzal. We hebben het geluk een
mannetje te zien dat meer felle kleuren vertoont dan het wijfje.
Weetjes over deze Trogon:
“de Massena's trogon leeft voornamelijk in de lager gelegen wouden tot een hoogte van ongeveer
1500m. Hij houdt zich meestal op in de toppen van de bomen maar komt vaker naar lager gelegen
takken dan zijn neef de Quetzal. Het is een kleurrijke vogel. Zowel het mannetje als het vrouwtje
hebben een opvallende rode buik. Het mannetje heeft een fel  oranje snavel en rondom het oog
hebben ze een dunne oranje rand. De rug van het vrouwtje is grijs van kleur. Bij het mannetje is de
rug fel groen. Het voedsel van deze vogel bestaat uit verschillende soorten fruit. Ook insecten zoals
rupsen, mieren en torren staan op het menu en zelfs  kleine kikkers en hagedisjes. Meestal zit de
trogon hoog in de bomen rond te kijken voor voedsel en is hij weinig hoorbaar. Deze trogon bouwt
zijn nest in verlaten boomholtes of termietennesten op een hoogte van 3 tot 15 meter boven de
grond.  Gemiddeld  legt  het  vrouwtje  zo'n  drie  lichtblauwe  eieren  die  na  ongeveer  18  dagen
uitkomen. Zowel het mannetje als het vrouwtje broeden de eieren uit en verzorgen de jongen. Na
ongeveer een maand verlaten de jongen het nest”.

We  verlaten  het  Natuurpark  Carara  en  lunchen  om
15.00u  in  de  bekende  Fish-Tacobar  in  Jacó.  Dit
onsamenhangend  stadje  is  op  enkele  jaren  tijd
uitgegroeid tot het “Surfer paradise” van jonge Noord-
Amerikanen. Het is te snel gegroeid, werd te snel en
slordig  volgebouwd  en  geeft  nu  al  een  uitgebluste
indruk.  Bestelling  en  bediening  in  onze  Tacobar
verlopen niet helemaal  zonder incidenten, we eten in
open  (vervuilde)  lucht,  maar  toch  maken  we  er  iets
gezellig  van!   Aan  het  centraal  buffet  staan  zelfs
schommels!  “A fun restaurant to visit  in Jacó is the
Taco Bar.   This  open air  restaurant  features  a wide

variety of fresh food.  They are famous for their fish tacos.  They also offer beef, chicken, shrimp,
calamari, and veggie tacos.  This is a great place for vegetarians as they offer a wide variety of
options including a great hummus dish and an all you can eat salad bar.  They also offer huge
natural fruit smoothies.   The portions are huge and the food is artfully arranged.  The prices are
competitive. This tropical roadside dinner offers swings for seats and a central salad bar.” 

Via  Parrita  en  Quepos  komen  we  aan  om
18.15u in ons prachtig hotel “Si Como No” in
Manuel  Antonio.  Een  grote  regenwolk,  die
blijkbaar  achteraan  aan  onze  bus  werd
vastgeklikt, blijft ons parten spelen: het regent
alweer! Het is dus in het donker en tussen de
dikke  regendruppels  dat  de  bellboys  ons  de
weg moeten wijzen in dit labyrint van steegjes
en trapjes tot aan onze respectievelijke kamers.
Deze zijn  groot  en  mooi  ingericht,  sommige
met vergezichten tot aan de oceaan, en in elke
kamer  zijn  2  grote  paraplu's  te  vinden...
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attentvol, die Costaricanen... Ook de overvloedige beplanting, het zwembad en de openlucht jacuzzi
van het hotel zien er leuk uit.

Weetjes over Manuel Antonio N.P.:
“Nadat de bananenindustrie in deze regio in elkaar stortte, zochten tal van werkloze arbeiders hun
toevlucht  in  de landbouw en werd  op grote schaal  tropisch bos ontgonnen.  Dat  leidde tot  de
bescherming  van  een  restantje  secundair  regenwoud  met  een  oppervlakte  van  683ha.  Ter
vergelijking, het Zwin is 150ha groot en Tortuguero 19.000ha... In Costaricaanse termen is Manuel
Antonio dus een heel klein gebied, wat niet wegneemt dat er bijna 200 vogelsoorten en meer dan
100 verschillende soorten zoogdieren voorkomen! De dierenwereld is hier uiterst gevarieerd door
de combinatie van regenwoud, heuvels, rotsen en zee, en dat allemaal op een zeer beperkte en
beschermde oppervlakte. De meeste beestjes zijn te vinden in de buurt van de stranden waar ze
toeristen aantreffen die steevast bereid zijn o.m. apen en neusberen te voeden. Borden waarop
vermeld staat dat het verboden is de dieren te voeden, hebben geen effect. De consequentie van het
goed  bedoelde,  maar  onverantwoorde  gedrag  van  de  bezoekers  is  dat  de  apen  steeds  vaker
agressief gedrag vertonen. Het is dan ook geen fabeltje dat ze draagtassen weggraaien om zichzelf
te bedienen wanneer het niet snel genoeg gaat...” 

Woensdag 15 december

Onmiddellijk na het ontbijt vertrekken we voor
een fikse wandeling door het Natuurpark. Deze
tocht  is  (normaliter)  één  van  de  toppers  van
Costa  Rica,  maar  de weergoden zijn  ons écht
ongunstig! De “Punta Catedral” waar we naartoe
wandelen  is  een  interessant  geologisch
fenomeen: de landpunt was vroeger een eiland,
maar  is  inmiddels  aan  het  vasteland
vastgegroeid door verzanding.

Op het strand staan verschillende Manzanilla-bomen, en daar moeten we van weg blijven! 

Weetjes over deze plant:
“De  is  een zeer  giftige boom in de wolfsmelkfamilie (Euphorbiaceae).  Hij  komt veel  voor in
Midden-Amerika en het  Caribisch gebied waaronder  Curaçao en  Aruba.  De naam manzanilla

betekent in het Spaans "kleine appel", en dankt hij aan de vruchten. De manzanilla heeft een grijs
bruine stam die tot 15m hoog kan groeien en komt meestal in kustgebieden voor, vaak juist boven de
hoogwaterlijn. Het bladerdek kan al zeer laag, vlak boven de grond beginnen. De bladeren zijn
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meestal glanzend groen met een zeer fijn gekartelde rand. De appeltjes van de manzanilla lijken op
gewone groen-gele appeltjes. De boom, bladeren en appeltjes bevatten allen een sterk gif. Bij het
breken van een takje of blad komt er een wit melkachtig sap vrij; wanneer dit in aanraking komt
met huid, ogen of slijmvliezen kan dit verbranding, misselijkheid of tijdelijke blindheid veroorzaken.
Deze stof zou zelfs zo giftig zijn dat wanneer men schuilt onder een manzanilla tijdens een regenbui
de regendruppels deze reactie al kunnen geven. Ook het gebruik van het hout om bvb. kampvuren te
maken is gevaarlijk omwille van de gifdeeltjes die vrijkomen. De appeltjes zijn ook giftig en zouden
zelfs dodelijk kunnen zijn. In Florida, waar deze plant ook veel voorkwam, werd hij uitgeroeid. En
op bepaalde eilanden van de Grote en de Kleine Antillen gebruikten vroegere stammen het gif om
hun pijlen in te smeren”.
Na anderhalf uur moeten we aan schuilen denken en pas om 10.00u stopt het met regenen. Gelukkig
krijgen we dan toch nog van alles te zien: het knaagdier Agoeti (Dasyprocta punctata), de omnivore
Witsnuitneusbeer (Coatimundi - Nasua narica), de Gewone wasbeer (Northern Raccoon – Procyon
lotor)  die  zich  hier  in  Manuel  Antonio  vooral  te  goed  doet  aan  landkrabben,  Mantelbrulapen
(Alouatta palliata), een zeer grote formatie Bruine Pelikanen (Brown Pelican) en een paar solitairen
die ons hun duik- en viskunst demonstreren, 

de gevreesde Amerikaanse fregatvogel (Magnificent Frigatebird) die in de vlucht andere vogels
lastig valt tot wanneer ze hun prooi laten vallen of zelfs uitkotsen; deze Fregatvogel is ook een
voorname predator van pas uitgekomen schildpadjes!; verder hebben we nog de Epauletspreeuw
(Red-winged Blackbird), een fotogenieke groep Kapucijnaapjes (Cebus capucinus) die op de loer
liggen om al wat enigzins eetbaar is  te stelen van de mensen op het  strand, een Drievingerige
luiaard (Bradypus variegatus) en verschillende Heremietkreeften (Coenobita compressus).
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Weetjes over de Hermit Crab:
“Heremietkreeft  of  heremietkrab   is  de  aanduiding  voor  tienpotige  kreeftachtigen  uit  de
superfamilie  Paguroidea.  Er  zijn  over  de  wereld  ongeveer  vijfhonderd  bekende  heremiet-
kreeftsoorten. Het merendeel leeft in water, maar er zijn ook enkele soorten bekend die op land
leven. In Nederland en België is de bekendste soort de gewone heremietkreeft. Deze kreeft is bekend
door het gebruik van een lege schelp, meestal een slakkenhuis, als bescherming voor het weke
achterlijf. Meerdere soorten heruwe schelpen te vinden: wanneer een heremietkreeft een nieuwe,
grotere schelp vindt, gaan verschillende andere individuen zich er rond verzamelen en vormen ze
een soort wachtrij van groot naar klein. Wanneer een heremietkreeft aankomt die voldoende groot
is voor de lege schelp, zet dit een kettingreactie in gang: de grootste kreeft betrekt de lege schelp, de
tweede grootste kruipt snel in de pas verlaten schelp, enzovoort.”

Het is 11.15u wanneer we aan de uitgang van het park komen en we spreken af in Restaurant
Marlyn om 12.00u. Met een klein groepje doen we een
kort stukje van de wandeling opnieuw, genietend van
het  feit  dat  het  (even)  niet  regent...  En  we  hebben
geluk: we zien nog een paar Zwarte leguanen en een
groot insect dat veel weg heeft van een Vliegend hert.
Maar het beste moet nog komen: op de grens van bos
en dorp, niet ver van het restaurant, zien we een viertal
aapjes op de daken van de kleine huisjes lopen: zonder
het goed te weten staan we te kijken naar één van de
meest  bedreigde  en  meest  zeldzame  diersoorten  ter
wereld, het Doodskopaapje, van de ondersoort Saimiri
oerstedii citrinellus. Hiervan leven er nog amper 1.000

individuen, waarvan max. 250 in de beschermde omgeving van Manuel Antonio. 
De andere kleine populaties, verspreid over het Osa-schiereiland, zouden op termijn ten dode zijn
opgeschreven omwille van het verdwijnen van hun leefgebied, het gebruik van pesticiden voor de
landbouw en het wegvangen voor de handel (omwille van zijn grootte, amper 28 cm groot zonder
de staart en 700 gr zwaar, is het helaas een gegeerd huisdiertje). Voor de populatie van Manuel
Antonio dreigt er een ander gevaar, namelijk inteelt door het te klein aantal dieren en het ontbreken
van corridors naar andere te ver weggelegen groepen... 
Andere weetjes over het Doodskopaapje:
“The  Costa  Rican  squirrel  monkey  (Saimiri  oerstedi
citrinellus) is endemic to that country. It has an omnivorous
diet,  eating  fruits,  other  plant  materials,  invertebrates  and
some small vertebrates. In turn, it has a number of predators,
including  birds of  prey,  cats  and snakes.  Constricting  and
venomous snakes both prey on squirrel monkeys. Raptors are
particularly effective predators of Central American Squirrel
Monkeys. The oldest males bear most of the responsibility for
detecting predators. When a  Squirrel Monkey detects a raptor,
it  gives a high-pitched alarm peep and dives for  cover.  All
other squirrel monkeys that hear the alarm call also dive for
cover.  The monkeys are particularly cautious about raptors,
and  give  alarms  when  they  detect  any  raptor-like  object,
including small airplanes and even falling branches and large
leaves. Predator detection by the males becomes particularly
important  during  the  period  when  the  infants  are  born.
Raptors  spend  significantly  more  time  near  the  squirrel
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monkey troops during this period, and prey on a significant number of the newborn infants. Other
animals that prey on Central American Squirrel Monkey babies include toucans, tayras, opossums,
coatis, snakes, and even spider monkeys. The Costa Rica squirrel monkeys live in large groups that
typically contain between 20 and 75 animals. It has one of the most egalitarian social structures of
all monkeys. Females do not form dominance hierarchies, and males only do so at breeding season.
Threats to its survival include deforestation and forest fragmentation due to agricultural expansion
and logging, as well as the targeted destruction of mangrove forests to expand the infrastructure for
tourism. The very small Manuel Antonio National Park (683 ha) is the only protected area in which
this squirrel monkey is found, but the park’s area is not considered large enough to preserve the
genetic diversity of the 200-250 animals that utilize its forests. At present, the best estimate of total
population is approximately 1,000 animals.” 

Terwijl we lunchen bij Marlyn begint het (opnieuw) te stortregenen. Er blijft ons niet veel anders
over dan gaan genieten van het comfort van ons hotel...  We doen nog wel een poging om een
bezoek te brengen aan de aanpalende Butterfly Garden, maar deze is niet overdekt en dus zijn er
geen fladderende vlindertjes te zien. Met zijn allen naar de kamer of naar de bar, in afwachting van 

een heel lekker diner à la carte in het “Claro que Si”, schitterend restaurant verdoken in “onze” tuin.
Rond elke  muurverlichting zien  we  Aziatische  huisgekko's  (Hemidactylus  frenatus),  ook  soms
Tjitjak genoemd omwille van het geluid dat ze produceren en dat
elkeen van ons tijdens de reis wel eens heeft gehoord. Het is een
kleine en snelle soort die zich zeer goed kan afplatten en overal
tussen kruipt. Huisgekko's trekken zich weinig aan van mensen en
profiteren  van het  kunstmatige  licht  in  de  gecultiveerde  wereld
waar insecten op afkomen. In veel landen worden ze hierdoor als
bijzonder  nuttig  gezien,  hoewel  in  de  paartijd  de  dieren  harde
geluiden kunnen maken. 

's  Avonds,  bij  het  terugkeren  naar  de  kamer,  zien  we  nog  de
Gemaskerde boomkikker (Smilisca phaeota) en, aan de bungalow
van  Lydia  en  Armijn,  de  grote  Melkkikker  (Trachycephalus
venulosus),  met  zijn  11  cm   waarschijnlijk  de  grootste
boomkikkersoort van Costa Rica; hij dank zijn naam Milk Frog aan
het witachtig gif dat hij uit zijn huid kan laten vloeien wanneer hij
wordt aangeraakt! 
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Donderdag 16 december

We ontbijten om 07.00u en maken ons klaar om Manuel Antonio te verlaten. Geloof het of niet....
de zon schijnt! In afwachting dat de valiezen worden gehaald en op de bus gezet, maken we nog een
korte wandeling door de tuin: de reptielen komen genieten van de UV-stralen die ze de vorige dagen
hebben moeten missen: zowel Zwarte leguaan (Ctenosaura similis)  als Helmbasilisk (Basiliscus
basiliscus) liggen tot op de rand van het zwembad te zonnen.

Op het ogenblik van instappen wordt er een wegversperring gemeld, iets verderop. Blijkbaar gaan
we daar problemen hebben. Enkelen onder ons durven al hopen dat we echt vastzitten en dus bij
lekker zonnig weer de wandeling van gisteren over doen... Felipe en Eugenio springen in een taxi
om de toestand ter plekke te gaan inschatten en komen (helaas?) snel terug met positief nieuws: de
betrokken werkzaamheden worden even stilgelegd tot wanneer we er zullen voorbij zijn. Snel snel
instappen en wegwezen! 

Op weg naar La Paz zien we een marterachtig dier de baan oversteken: een Tayra (Eira barbara).  
Weetjes over deze Eira barbara:
“ Eira komt uit de Zuid-Amerikaanse  Guarani-
taal en staat voor “honig-eter”; de Tayra doet
zich inderdaad af en toe tegoed aan bijenhonig;
barbara is  het  Grieks  voor  “vreemd”.   Deze
soort  komt  voor  van  Centraal-Mexico  tot
Noord-Argentinië. Meestal blond hoofd en nek
contrasterend  met  een  donker  lichaam”;  de
bijna  volledig  zwarte  versie  die  wij  hebben
waargenomen  komt  alléén  in  Costa  Rica  en
Noord-Panama  voor.  “Een  volwassen
exemplaar wordt tot 65cm groot en weegt dan
max. 5kg. Ook zoals zijn verre neef de Wezel uit
onze streken, durft  de Tayra prooien aan die groter zijn dan hemzelf: grote leguanen, slangen
waaronder de zeer giftige groefkopadders, agoetis, luiaarden, kapucijnaapjes en jonge herten.”

In La Paz, waar we stoppen voor lunch, bewonderen we de traditionele en prachtig beschilderde
ossenkarren.
 Het natuurpark rond de watervallen is in feite “Costa Rica in een notendop”. Hier krijgen we in een

prachtige  omgeving  een  indruk  van  de
overweldigende flora en fauna van het hele land. We
bezoeken er de vlindertuin, de kolibrietuin, het kikker-
en slangenverblijf en ten slotte de zoogdierenafdeling.
In de mooi ingerichte vlindertuin wordt onze aandacht
gevestigd op de Blauwe morfo,  meer bepaald op de
onderzijde van de vleugels: deze zijn, in tegenstelling
tot de fel blauwe bovenkant, volledig bruin getekend
met 2 donkere ronde cirkels die angstaanjagend lijken
op de ogen van een uil. Een bijkomend afschrikmiddel
is de tekening op de hoekpunten van de vleugels want
daarin is duidelijk de kop van een slang te herkennen!
We hebben het  geluk ook de ontwikkeling van een

vlinder van het prilste begin tot het einde mee te maken. Rupsen, cocons en daaruit  kruipende
vlinders, die vervolgens hun nog verfrommelde vleugels leven in blazen, we zien het hier allemaal!
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Enorm veel verschillende soorten vogels, vooral kolibries, komen in dit park voor en het is en blijft
een belevenis om deze kleine prachtig gekleurde vogels van zo dichtbij te kunnen bewonderen. De
Blauwe suikervogel (Red-legged Honeycreeper) is er zo eentje. Af en toe flitsen ze op amper enkele
centimeters van ons hoofd en horen we het “gebrom” van de vleugels die tot 70 slagen per seconde
kunnen halen! 

Bij  de zoogdieren zien we (deze keer  van heel  dicht bij)  de Hoffmanns tweevingerige luiaard
(Choloepus hoffmanni) die zopas aan zijn maaltijd begint! Ongelooflijk schattig! Verder nog de
“traditionele” apen en de diverse soorten katachtigen zoals de schuwe Jaguarundi en de agressieve
en imposante Jaguar. Tenslotte beginnen we aan de wandeling van de Waterfalls... en het begint te
regenen! We dalen langs meerdere trappen af naar een lager gelegen punt en passeren daarbij maar
liefst 5 verschillende, allemaal spectaculaire watervallen. Een groot voordeel aan deze wandeling is
dat we niet terug naar boven hoeven te klauteren. Wanneer we aan het eindpunt van de afdaling zijn,
belanden we in een souvenirshop waar we door een shuttlebusje worden opgehaald om naar de
hoofdingang te worden gereden.
Rond 16.30u verlaten we dit paradijs en rijden we richting hoofdstad.  Om 18.00u zijn we al in ons
vertrouwd hotel Crowne Plaza in San José, en hier genieten van een sjiek “laatste avondmaal” in
een eigen zaaltje, met drie garçons, live-muziek en privé-zanger. Na de leuke afscheidsspeeches van
Werner en  Richard wordt er nog wat nagepraat en trekt uiteindelijk iedereen naar bed voor een
welverdiende nachtrust.

Vrijdag 17 december

Dit is onze laatste dag in Costa Rica, en de
zon lijkt  van goede wil...  We starten om
09.00u  en  begeven  ons  langzaam  en
bergopwaarts  richting  Poás  Volcano.  Uit
vorige ervaringen en documentatie weten
we  dat  het  hier  70% van  de  tijd  zwaar
bewolkt  is,  met  mist  of  regen het  ganse
jaar door. We duimen heel hard om toch
maar  een  glimp  van  de  Poáskrater  te
kunnen  opvangen.    En  het  lukt  ons!
Stralend weer  en  een  staalblauwe hemel
vergezellen ons gedurende de klim naar de
top van de Poás.
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de Poás Volcano met “Paraplu van de armen”

Blauwe suikervogel Hoffmanns luiaard



Weetjes over deze vulkaan:
De Poás is 2708 meter hoog en ligt circa 50 km ten noordwesten van de hoofdstad San José. Het is
een stratovulkaan met een aantal geërodeerde caldera's en een spectaculaire krater van 300m diep en
1.300m breed. De Poás vulkaan is sinds anno 1828 minstens 39 keer uitgebarsten en is bijna
constant actief. Het azuurblauwe water van het kratermeer is uiterst zuur (pH lager dan 1) en heeft
een temperatuur van zo'n 85 °C. Langs de rand van het meer zien we stomende fumarolen. “De
meest beruchte eruptie had plaats in 1910. De enorme uitbarsting veroorzaakte een 4 km hoge
askolom en liet een reusachtige krater achter van 8 km doorsnee! Ruim 600.000 ton vulkanische as
en gesteente daalde neer over de Central Valley. Na voortdurende activiteit vond de volgende grote
eruptie in 1952 plaats. Het meer zelf heeft zich aan het begin van de jaren 60 gevormd. In de
periode 1989-1991 veroorzaakte een gigantische gasuitstoot zure regen die de koffieplantages in de
omgeving vernielde en bij grote delen van de bevolking ademhalingsstoornissen tot gevolg had”.

We  zien  er,  als  nieuwe  waarneming,  de  Rood-
staartboomeekhoorn (Red-tailed Squirrel – Sciurus
granatensis). Het is een kleine soort die vooral 's
ochtends actief naar voedsel zoekt. Hoewel deze
diertjes er  een nogal  solitair  leven op nahouden,
worden er regelmatig, in de paartijd, grote groepen
mannetjes  waargenomen  die  krijsend  en  tierend
achter de wijfjes zitten! Dit exemplaar flitste snel
voorbij,  maar  Armijn  had  hem  nog  juist  “te
pakken”. 

Felipe vraagt onze aandacht voor de “Corona de
Cristo”, ook Flor del Poás genoemd, en bij ons gekend als Gaspeldoorn (Ulex europaus).  “Komt
oorspronkelijk  vanuit  West-Europa,  waarschijnlijk
ingevoerd in Costa Rica rond 1920 samen met andere
graszaden. De bladeren zijn gereduceerd tot groene,
naaldvormige doorns van 1,5-2,5 cm lang, waaraan
hij zijn lokale naam dankt. Bijen komen veel af op de
goudgele, geurende bloemen. Bij  aanraking schieten
de  bloemen  stuifmeel  af  op  het  bezoekende  insect.
Rechtop  groeiend  kan  de  gaspeldoorn  een  hoogte
bereiken  van  drie  meter,  maar  de  struik  blijft  op
onbeschutte  plaatsen  zoals  hier  een  stuk  lager.
Omwille van de weersomstandigheden komt de plant
bijna uitsluitend op de flanken van de Poás voor (nat en fris... zoals bij ons)”.   
Na de lunch bij Fredo Fresas (de streek is beroemd om
haar lekkere aardbeien), stoppen we voor een bezoek
aan één  van de talrijke koffieplantages die eigendom
zijn van de Vargas-familie. Twee interessante gegevens
over  de koffie:  in Colombia en Brazilië slaan ze de
koffiestruiken met stokken, hier in Costa Rica worden
de bessen met de hand geplukt! en de plukkers worden
betaald volgens het   geplukte volume, en niet volgens
het gewicht, om zeker te zijn dat ze vooral de grotere
en rijpere bessen zouden plukken, wat de kwaliteit van
het eindproduct ten goede komt!
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Bij het verlaten van de koffieplantage vangen we nog twee hagedisjes van de Anolis familie: een
Dry forest Anole (Norops cupreus) die, ondanks zijn kleine afmetingen, toch onmiddellijk probeert
te bijten; en (hoogst waarschijnlijk) een Lemur Anole (Norops lemurinus) die midden in zijn
vervellingsproces vertoeft, en daardoor moeilijk identificeerbaar is.

Om 15.00u, aan de luchthaven, nemen we onder luid applaus afscheid van onze vriendelijke en
gedienstige Eugenio, samen met onze ervaren en efficiënte gids Felipe en begeven we ons naar de
check-in van Iberia.

We verlaten de Costaricaanse bodem om 19.05u  ipv 18.10u in onze A340/300, en na 8493 km en
10 uur vliegen, landen we in Madrid. Onze vlucht naar Brussel is voorzien om 16.05; we weten dat
het slecht weer is bij ons en dat o.a. Heathrow gaat sluiten... Een half uur vóór de boarding moeten
we van gate veranderen... “het gaat toch weer niet beginnen, zeker?”... en een paar minuten later
worden verschillende namen afgeroepen van passagiers  die  zich  aan  de balie  moeten  melden,
waaronder  de helft  van onze groep...!?  wat  nu weer? zouden onze vliegtuigperikelen  nog niet
voorbij zijn? Jawel hoor, alles OK. Het gaat maar om een verandering van seatnummers omdat we
met een ander type vliegtuig naar Brussel vliegen. Het wordt een A320 die met een half uurtje
vertraging vertrekt en ons na een rustige vlucht op Belgische grond neerzet om 18.40u. 
Het is hier koud, het sneeuwt en het is glad op de baan!

                                                                      --------------------
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Adressenlijst

Viva Costa Rica

Pura Vida!
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Hamelinck Werner Nachtegalendreef 48 2280 Grobbendonk wh@urania.be 0475/29.11.59 014/51.47.24
De Schuyter Patrick De Klokke Zuid 13 8200 Brugge patrick.de.schuyter@telenet.be
Pattyn Petra De Klokke Zuid 13 8200 Brugge petra_pattyn@hotmail.com 0498/58.04.34
Reynaert Armijn Daalstraat 10 1790 Affligem-Teralfene armijn.reynaert@scarlet.be 053/67.05.77
Vernaillen Lydia Daalstraat 10 1790 Affligem-Teralfene lydiaarmijn@gmail.com 053/67.05.77
Schaubroeck Wilfried Steenweg 103 9570 Lierde wilfried.schaubroeck@telenet.be 055/42.23.88
Van Praet Rita H.Serrvyslaan 42a 8400 Oostende rita.vanpraet@hotmail.com 0476/43.80.01 059/50.76.75
Penders Richard richardpenders@hotmail.com
Daniels Monique monique.daniels@telenet.be
Spiritus Luc Steenbergestraat 48 3380 Glabbeek luc.spiritus@skynet.be 016/771.770
Van Hees Leona Steenbergestraat 48 3380 Glabbeek luc.spiritus@skynet.be 016/771.770
Maes Antoon Salicatilaan 13 2160 Wommelgem antoon.maes@pandora.be 03/354.28.63
Veys Lies Salicatilaan 13 2160 Wommelgem 03/354.28.63
Thys Tony Hoogstraat 74 3690 Zutendaal tonythys@telenet.be 0496/96.57.45
Hordies Freddy Pierstraat 168b 2550 Kontich freddy.hordies@telenet.be 0477/688,724
Van Wouwe Winnie Kruibekestraat 141 9150 Bazel ludwine.vanwouwe@gmail.com 0473 97 03 81 03/744.04.81
Vinken Wim Eenamelaan 37 2150 Borsbeek wim.vinken@telenet.be 0477/79.31.72
Felipe Pardo Felipepardo@hotmail.com (506)83890069
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