


                                               

                                        COSTA RICA
                                                         
                                                     Van 10 tot 29 januari 2013

  

In mei 2012 werd het idee geopperd om nog maar eens naar Costa Rica te reizen. Ons verlanglijstje 
van vorige jaren was nog lang niet uitgeput...
Eerst  kwamen we overeen  wat  we  NIET gingen  doen  of  bezoeken:  steden,  musea,  bananen-, 
ananas- en koffieplantages, georganiseerde groepsuitstappen vanaf hotel en dergelijke.

Dan werd  er  bepaald wat  we WEL zouden doen:  zoeken naar  en  fotograferen  van amfibieën, 
reptielen, zoogdieren, vogels, insecten, spinnen... m.a.w. een “beestenverlof”.
En in éénzelfde beweging werd de lijst opgesteld van welke soorten we heel graag zouden willen 
zien:  quetzal,  ara,  oropendola,  doodshoofdaapje,  miereneter,  gordeldier,  wimpergroefkopadder, 
lanspuntslang, roodoogmakikikker, glaskikkers en pijlgifkikkers, allemaal soorten in functie van 
dewelke we op bepaalde plaatsen zullen overnachten. 

We geraakten het heel snel eens over de streken die we zouden aandoen, alsook de manier van 
reizen: kleine groep, met gids en chauffeur, comfortabele logies, niet platgelopen oorden. En zo 
begonnen we te werken aan wat nu een onvergetelijke vakantie is geworden! Ook mede dankzij de 
bijstand van Kathy en Geert van reisorganisatie Dromen, die uitstekende contacten onderhouden 
met Aventuras Tierra Verde in Costa Rica. 

Deelnemers:

Walter Van Regemortel, René Heylen, Freddy Hordies, Felipe Pardo (gids).
Reisagent: Dromen  www.dromen.be
Lokale agent: Aventuras Tierra Verde, 6110-Ciudad Colón (Costa Rica)
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Tekstinfo

Voor alle dieren worden, indien beschikbaar, de Nederlandse en de Engelse namen weergegeven. 
Om de lopende tekst vlotter leesbaar te maken, wordt de vertaling van de namen van geobserveerde 
dieren maar één keer weergegeven, bij de eerste waarneming. Achteraan, op blz. 79 tot 83 vindt u 
een overzicht van alle diersoorten met hun wetenschappelijke naam en alfabetisch gerangschikt. 
Een indrukwekkende lijst met o.m. 39 soorten amfibieën, 37 soorten reptielen, 16 soorten zoog-
dieren en meer dan 100 soorten vogels. 

Weetjes en detailinfo's over specifieke onderwerpen staan in italic.
Alle gevangen beestjes worden zo snel mogelijk op dezelfde plaats vrijgelaten waar ze werden 
gevangen,  na foto's en determinatie.
Dit reisverslag is ook terug te vinden op de website www.freddyhordies.com
Met dank aan René en Walter voor de talrijke mooie foto's!

Reisprogramma:

10/1: vlucht Brussel - Madrid - San José (Costa Rica)         Hotel Bougainvillea in Santo Domingo
11/1: Santo Domingo – Tortuguero                                       Laguna Lodge
12 en 13/1 : Tortuguero National Park                                  Laguna Lodge
14/1: Tortuguero – Puerto Viejo de Sarapiqui                       Selva Verde Lodge
15 en 16/1: Sarapiqui                                                             Selva Verde Lodge
17/1: Sarapiqui – San Gerardo de Dota                                 Trogon Lodge                   
18/1: San Gerardo de Dota                                                     Trogon Lodge                        
19/1: Sarapiqui – La Gamba /Piedras Blancas N.P.               Las Esquinas Rainforest Lodge              
20/1: La Gamba                                                                      Las Esquinas Rainforest Lodge
21/1: La Gamba – Peninsula de Osa – Carate                        Luna Lodge
22 en 23/1: Carate                                                                  Luna Lodge
24/1: Carate – Puerto Jiménez – Sierpe                                 Veragua River House
25/1: Sierpe – Quepos – Manuel Antonio                              Hotel Si Como No
26 en 27/1: Manuel Antonio N.P.                                           Hotel Si Como No
28 en 29/1: vlucht San José – Madrid - Brussel
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Ter plaatse maken we kennis met:

Marleen en Gino (Tortuguero en Selva Verde)                 vda.marleen@gmail.com
Ann en Paul (Selva Verde en Tirimbina)                           paul.jans@telenet.be
Tomas Hallingbäck uit Uppsala (La Selva)                       tomas.hallingback@slu.se
Gids Willy van avond Tirimbina (rugzak)                         williepineda@gmail.com
Gids Cesar van Sierpe  (Mangrove tour)                            piposierpe@gmail.com 
Gids Andy (Andres), Fincas Naturales Wildlife Refuge    aclaves@gmail.com
Johnny Hernandez, manager Fincas Naturales W.R.          puertoviejo20@hotmail.com
Gids Mario (Las Esquinas)                                                chavarria18@hotmail.com
Gids Oscar  (Luna Lodge)                                                  reservations@lunalodge.com
Gids Alex (Selva Verde)                                                     info@selvaverde.com
Greivin Gonzales, manager van Trogon lodge                   gonzales29julio@yahoo.com
Olman, taxidriver van Puerto Jiménez --> Carate              tél.: 506 8813 0552

Donderdag 10/1/2013. Naar Costa Rica, Hotel Bougainvillea in Santo Domingo.  

De taxi komt al 20' te vroeg aan bij Walter in Deurne, d.w.z. om 03.40u. Geen probleem, Walter 
staat al klaar op de stoep. Dan wordt René opgepikt in Edegem en als laatste de Fred in Kontich. 
Om 04.30u zijn we al in Zaventem!
Rond 06.30u wordt Fred begroet door ene Jean Walravens, een ex-collega die hij in meer dan 25 
jaar niet meer heeft gezien. Altijd leuk wanneer iemand je na zoveel jaren nog herkent...
Om 07.30u gaat de boarding open, maar dit blijkt een valse start te zijn: 30 minuten bijkomende 
wachttijd omwille van slechte weersomstandigheden in Madrid, en dit terwijl  op Internet alleen 
maar zon wordt voorspeld. De boosdoener is de dikke mist die over de luchthaven hangt.
We vliegen met een A-320 en vertrekken pas om 08.23u. We landen, inderdaad in volle mist, om 
10.50u. Veel te laat en we zullen moeten gaan spurten om onze vlucht naar Costa Rica te halen. En 
dan nog tergend langzaam taxiën met het vliegtuig tot aan de juiste gate. Het wordt héél spannend. 
En of de bagage zal mee vliegen, daar bestaat veel twijfel over! Van 11.00u tot 11.15u is het lopen 
naar de andere terminal. De boarding is al bezig wanneer we daar aankomen. 

Om 12.00u is het vliegtuig vertrekkensklaar. De steward bevestigt ons dat 30 bagagestuks vanuit 
Brussel er niet bij zijn... Fred maakt duidelijk dat het heel weinig klantvriendelijk is om zomaar te 
vertrekken, goed wetend dat er meer dan 20 passagiers “weeral” zeer boos zullen zijn op Iberia. Er 
wordt nog 20' gewacht, de reglementaire maximale tijd, en dan stijgen we op. Een uur geleden zaten 
we nog in dat vorig vliegtuig...
Met een snelheid van 840 km/u en op een hoogte van 11.000m, brengt onze Airbus ons in 11uur tijd 
naar San José. Om 15.45u, een kwartier vóór de landing, komt een stewardess Fred zeggen dat er 
maar 11van de 41 valiezen van Brussel zijn mee gevlogen...
We landen om 16.08u lokale tijd, dit is 23.08u Belgische tijd.
Tot onze grote verrassing komt onze bagage te voorschijn! Een opluchting!
Felipe staat ons met een grote smile op te wachten en het weerzien is hartelijk. Als klein geschenk 
geven we hem een doos Belgische pralines, waarvan we weten dat hij deze zeer erg appreciëert.
Het is hier warm en vochtig! Onze chauffeur brengt ons probleemloos naar ons hotel Bougainvillea 
in Santo Domingo, enkele kilometers verwijderd van San José.
Onderweg doen we al een mooie waarneming. We zien nl. een Smaragd stekelhagedis (Green Spiny 
lizard / Sceloporus malachiticus), maar stoppen zit er niet in omwille van het drukke verkeer. Maar 
deze soort hagedis zullen we later ook nog wel tegenkomen.
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Het hotel oogt mooi en bezit een grote en schitterende tropische tuin. De kamers zijn uitstekend, 
met terras en zicht op de talrijke bloemen en bomen. We nemen afscheid van Felipe die naar huis 
gaat en die we morgen terug zien.
Avondmaal om 19.00u. o.m. lekkere aspergesoep, schitterende Malbecq-wijn, alles opgediend door 
een lieve ober die verrassend een paar woorden Nederlands spreekt!
Om 20.00u beginnen we aan een avondwandeling in de tuin, op zoek naar onze eerste beestjes. We 
vinden er verschillende Hoogland Luipaardkikkers (Forrer's Grass frog / Rana forreri) (foto links) 
en talloze dikkopjes. 
Fred kan het  niet  nalaten de wandeling een uurtje later  nog eens over te doen, en ziet  enkele 
boskikkers: drie wijfjes Brilliant Forest frog (Rana warszewitschii) mooi op één rij (waarvan 2 op 
de foto rechts)! 
Deze 2 soorten kikkers komen vrij algemeen voor in Costa Rica en de buurlanden, zowel in het 
regenwoud als in de stedelijke omgeving.
Vóór 22.30u ligt iedereen onder de frisse lakens.

Vrijdag 11/1. Naar Tortuguero, Laguna Lodge.

De wake up call is voorzien om 05.30u, maar blijkt niet nodig, want met het effect van de jetlag is 
iedereen al lang wakker. Onze chauffeur Mario komt ons ophalen met een busje. Om te vermijden 
dat we onze wagen 3 dagen ergens moeten achterlaten terwijl we in Tortuguero zitten (uitsluitend 
bereikbaar via het water), gebruiken we het vervoer van de lodge waar we zullen logeren, en zal de 
huur van de wagen pas op 14 januari ingaan. 
We nemen de goed onderhouden en brede autopista die dwars door het prachtige Braulio Carrillo 
National  Park loopt,  langsheen de flanken van de Irazu en Barra-vulkanen, richting Caribische 
laagvlakte.
Braulio Carillo N.P. is een uitzonderlijk natuurgebied van nevel- en regenwoud in de Cordillera 
Central, met een oppervlakte van 44.000 ha één 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.

We passeren eerst langs dicht nevelwoud met boomvarens en 
grootbladige gunnera-planten, de “poor man's umbrella”. Aan 
de brug over de Rio Sucio en Rio Honduras proberen we even 
te vertragen om het kleurverschil te zien van de twee rivieren 
die hier  samenvloeien. De okerkleurige Rio Sucio (letterlijk 
vertaald:  vieze  rivier)  vervoert  heel  veel  slib  en  de  Rio 
Honduras, komende uit de bergen, vertoont een helderblauwe 
kleur. 
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We ontbijten om 08.15u in restaurant Selva Tropical in Guápiles, op weg naar La Pavona.
In de vlindertuin weet Fred pijlgifkikkertjes zitten, van de bezoeken uit vorige jaren. En inderdaad, 
de Aardbeigifkikker (Strawberry Poison frog / Oophaga pumilio) zit op zijn vaste plaats! 

Deze  pijlgifkikker  heeft  verschillende 
opmerkelijke  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-
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 méér 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!

Even later kunnen we onze eerste Drievingerige luiaard observeren; helaas weinig aan te zien want, 
zoals het hoort bij een Luiaard, slaapt hij. Deze wordt ook de Kapucijnluiaard genoemd (Brown-
throated Three-toed sloth / Bradypus variegatus).
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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 tot gevolg, zoals  
de naar de rug gerichte groei  van het  haar  om een betere  waterafloop te verzekeren,  vrijwel  
aaneengegroeide, in aantal gereduceerde  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 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  
de zwarte en oranje vlek te tonen die hij  op zijn  rug heeft  en/of  door  te fluiten,  twee uiterst  
zuinige  manieren  om  toch  maar  aan  te  tonen  dat  deze boom  tijdelijk  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:
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-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 gaan 
nemen.

We doorkruisen de tropische laagvlakte waar ananas, bloemen en vooral bananen worden geteeld. 
Op deze weg, tussen Guápiles en La Pavona valt er al heel wat te zien, ondanks het feit dat het om 
een  relatief  drukke  piste  gaat:  qua  vogels  zien  we 
Montezuma  Oropendola  (Psarocolius  montezuma), 
Lachvalk  (Laughing Falcon /  Herpetotheres  cachinnans) 
die  zich  hoofdzakelijk  voedt  met  slangen  die  hij 
bliksemsnel  onthoofdt, Kalkoengier  (Turkey  vulture  / 
Cathartes aura), Kleine zilverreiger (Snowy Egret / Egretta 
thula),  Roestflankzanger  (Chestnut-sided  Warbler  / 
Dendroica pensylvanica) en Leljacana (Northern Jacana / 
Jacana spinoza) (foto). 

De Leljacana  speelt een belangrijke rol in een oud maar  
leuk fabeltje: “... op een dag vindt de jacana een xylofoon 
in het struikgewas. Hij merkt dat er muziek op gespeeld kan worden als hij  met zijn snavel de 
toetsen aanraakt. Hierop besluit hij het instrument mee te nemen naar zijn nest. Hij klemt het vast  
in zijn bek en vliegt over het moeras. Hierbij verliest hij echter een toets. Hij besluit deze later te 
gaan zoeken en eerst het instrument naar zijn nest te brengen. Als hij vervolgens gaat zoeken, weet  
hij niet meer waar de toets is gevallen. Door de zenuwachtige bewegingen die deze vogel maakt 
wanneer hij door het moeras loopt, lijkt het alsof hij nog steeds op zoek is naar die verloren toets”.

Ook nog Geelkruinkwak (Yellow-crowned Night Heron / Nyctanassa violacea), Grote zilverreiger 
(Great Egret / Casmerodius albus), alsook enkele reptielen zoals de Groene leguaan (Green Iguana / 
Iguana iguana). Alléén wanneer ze jong zijn hebben ze die groene kleur. Als volwassenen worden ze  
bruin, grijs en zelfs bijna volledig zwart. De oranje gekleurde leguanen die we meestal zien zijn  
mannetjes in “paarkledij”. De grootste leguanen worden 2 m lang, zoals dit exemplaar! 
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Een Brilkaaiman (Spectacled Caiman / Caiman crocodilus) is ook van de partij. Van dit reptiel, dat 
tot meer dan 2m lang kan worden, is zeer recent vastgesteld dat beide ouders het nest bewaken, en 
niet  alléén  het  wijfje  zoals  altijd  werd  gedacht. En  verder  een Gele  Krabspin  (Crab Spider  - 
Gasteracantha cancriformis)  en een zeer grote kapokboom. Deze Ceiba pentandra is een tropische 
boomsoort.  De soort  komt  van nature  voor  in  Zuid-Amerika,  Centraal-Amerika,  het  Caribisch  
gebied en tropisch West-Afrika. De kapokboom wordt meer dan 70 m hoog en heeft een vrij dikke,  
flesvormige stam.
De prachtige Gele Krabspin behoort tot de familie van de 
wielwebspinnen; enkele wielwebspinnen komen ook voor in 
België, zoals de Kruisspin en de Tijgerspin. 
Deze krabspin, hier in Costa Rica, is zeer opvallend omwille 
van  de  scherpe  uitsteeksels  en  haar  felle  kleuren.  
Weetjes  over  deze  speciale  spin:  de  naam  Gasteracantha 
cancriformis is  afgeleid  van  het  Grieks  en  het  Latijn:  
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”.                                            
Om 11.00u, komen we aan in La Pavona, één van de 2 plaatsen van waaruit de boten vertrekken 
naar Tortuguero en de verschillende lodges in de omgeving. Na het sleuren met de bagage van busje 
naar bootje, op slijkerige ondergrond, varen we de Rio Suerte af. 

We genieten  van deze eerste  bootttocht.  We zien  de 
Blauwwitte  zwaluw  (Blue-and-white  Swallow  / 
Notiochelidon  cyanoleuca),  de  Mangrovezwaluw 
(Mangrove  Swallow  /  Tachycineta  albilinea)  en  we 
varen voorbij  een grote Spitssnuitkrokodil  (American 
crocodile / Crocodylus acutus). De bestuurder van onze 
boot  doet  echt  veel  moeite  om  de  boot  te  keren, 
ondanks het ondiepe water en de stroming. Wanneer het 
ons toch is gelukt en we bijna opnieuw ter hoogte van 
het grote reptiel geraken, komt er een andere boot aan 
die  veel  te  wild  naar  de  kroko  vaart   en  hem doet 
opschrikken: weg de Kroko! We verlaten de Rio Suerte 
en varen het kanaal van Tortuguero op. We zien Grote 

blauwe  reiger  (Great  Blue  heron  /  Ardea  herodias),  opnieuw  verschillende  Grote  en  Kleine 
Zilverreigers, een groep Koningssternen (Royal Tern / Sterna maxima); geen tijd om te stoppen 
voor  deze  laatsten,  maar  we  weten  dat  we  ze  zullen  terugzien  tijdens  een  privé-boottocht. 
Aangekomen in Laguna Lodge, worden we onthaald met drankje en de nodige uitleg over het 
functioneren van de lodge. Bungalows 18, 19 en 20 worden ons toegewezen. Tijdens de uitleg 
observeren  we  een  12-tal  vleermuizen  in  een  opening boven  de  ingang van  de  receptie. Het 
restaurant van Laguna Lodge is heel ruim en voor een deel met mooi zicht op het kanaal. We 
hebben het geluk dat voor ons een tafel is gereserveerd, voor alle komende maaltijden, op het terras 
pal aan het water. 
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Na de lunch verkennen we het domein en observeren Geelkopdaggekko (Yellow-headed gecko / 
Gonatodes  albogularis)  (foto  rechts),  een Boa (Boa constrictor)  waarvan  een heel  klein  stukje 

lichaam te zien is in de top van een grote parasol aan het zwembad (foto links) en een Kleine 
Bosanolis (Slender anole / Norops limifrons). De belangrijkste predatoren van de kleine anolissen 
zijn de slangen. Voor de nacht installeren de hagedisjes zich zo dicht mogelijk aan het eindpunt van  
een kleine tak.  Meestal  kan  zo'n  twijgje  het  gewicht  van  een slang niet  dragen,  of  voelen  de  
anolissen veel beter de bewegingen van het takje waarop ze zich bevinden wanneer een slang zich  
daarop  waagt.  Er  zit  ook  een Aziatische  huisgekko  (Common  House  gecko  /  Hemidactylus 
frenatus). Gekko's staan bekend om hun vermogen om tegen allerlei oppervlakken te klimmen, zelfs  
verticaal en ondersteboven op glas.  Dit doen ze door middel van speciale gegleufde kussentjes op  
hun  tenen,  ook  wel  lamellae  genoemd.  Jarenlang  werd gedacht  dat  het  hechtoppervlak  een 
'klittenbandachtige'  werking had. Onlangs bleek dat dit  wel ongeveer klopte, maar de hechting 
wordt niet veroorzaakt door draadjes die in elkaar haken, maar door haartjes die uitlopers hebben  
die  zo  klein  en  talrijk  zijn,  dat  een  natuurkundig  verschijnsel  zichtbaar  wordt:  de 
Vanderwaalskrachten. De gekko kan deze krachten echter niet 'aan' en 'uit' zetten, hij plakt vast aan 
een oppervlak zodra de tenen contact maken, en kan pas weer los komen door de tenen in een hoek  
van ongeveer dertig graden op te lichten. Het bijzondere aan deze aanpassing is dat het systeem 
altijd werkt, er komen geen vloeistoffen of andere stoffen aan te pas.
Verder nog een vissende Gestreepte Tijgerroerdomp (Fasciated Tiger-Heron / Tigrisoma fasciatum) 
(foto  links)  en  opnieuw  de  Geelkruinkwak  (foto  midden)  en  een  nieuwkomer,  de Regenwulp 
(Whimbrell / Numenius phaeopus) (foto rechts) aan de rand van het water. Deze strandloper broedt 
o.m.  in  IJsland,  Schotland,  Scandinavië,  Alaska  en  Noord-Canada.  De  Europese  populatie  
overwintert in West-Afrika, de andere in Centraal en Zuid-Amerika. 

We wandelen naar de nieuwe Botanic Garden, recentelijk aangelegd in opdracht van Rodolfo Dada, 
de eigenaar van Laguna Lodge: heel mooi, met veel smaak en respect voor de echtheid en de lokale 
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biodiversiteit.  Naast  heel  veel  plantensoorten  zien we  opvallende  zwammen  in  alle  maten  en 
kleuren. 

Tijdens het avondmaal wordt er afgesproken een poging te doen om de “parasol-boa” te vangen.
Om dat plan mogelijk te maken, hebben we een ladder nodig. Felipe vraagt en krijgt de ladder, maar 
helaas... geen Boa te zien.
We beginnen onze avondwandeling met een zoektocht naar de Roodoogmakikikkers, waarvan Fred 
er 2 stuks aan René en Walter heeft beloofd om een paar mooie foto's te kunnen nemen bij daglicht: 
deze amfibieën zijn ook de hoofdreden waarom we voor deze lodge hebben gekozen, rekening 
houdend met de ervaring van vorige reizen.
Er worden een Gemaskerde boomkikker (Masked Tree frog /  Smilisca phaeota), een (Common 
Mexican  Tree  frog  /  Smilisca  baudinii)  en  een  Roodoogmakikikker  (Red-eyed  Tree  frog 
/Agalychnis callidryas)  gespot en in de badkamer geïnstalleerd tot morgen...
Dit  is  dan,  in  levende lijve,  dé kikker  die  we overal  afgebeeld  zien:  op  posters,  postkaarten, 
natuurfolders, logo's, T-shirts, boekomslagen, eco-magazines, enz. Moeilijk in een souvenirshop een 
artikel te vinden waarop deze kikker niet is afgebeeld! Gemakkelijk te begrijpen wanneer we zijn 
kleurpatroon bestuderen: het lichaam is bladgroen, de flanken en buik zijn wit tot geel met blauwe 
vlekken 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, worden de 
felle rode en blauwe kleuren plotseling zichtbaar  
en kan een vijand een moment twijfelen waardoor de kikker kan ontsnappen. Het Roodoogmaki  
wijfje 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. Het  
dier jaagt meestal hoog in de bomen. Als er overdag gerust wordt zit de kikker aan de onderkant  
van een blad vastgeplakt. De eitjes worden afgezet op bladeren die boven een poeltje hangen.  
Wanneer de kikkervisjes goed ontwikkeld zijn, komen ze uit de eitjes en vallen ze in het water.

En dan nog dit over de eitjes: bepaalde slangen en wespen zijn belangrijke predatoren van die 
eilegsels. Slangen eten het volledig legsel op, terwijl  wespen zich te goed doen aan individuele  
eitjes. De predator die het legsel benadert, veroorzaakt trillingen die door de eitjes worden 
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gedetecteerd en een verdedigingssysteem op gang brengen. Heel merkwaardig is dat de eitjes het  
verschil kunnen maken tussen het dichterbij komen van een slang en dat van een wesp! Wanneer  
een slang gaat aanvallen, dan begint het volledig legsel te trillen en zich los te maken van het blad 
of wringen de kleine larfjes zich allemaal samen snel uit de eitjes om hun ontwikkeling verder te 
zetten in het water. Wanneer een wesp het legsel benadert, zijn het uitsluitend de enkele eitjes die 
zich  het  dichtst  bij  de  predator  bevinden  die  deze  verdedigingsstrategie  toepassen.  Zodoende 
kunnen de andere eitjes normaal verder ontwikkelen. 

Na het de diertjes zo comfortabel mogelijk te hebben gemaakt, keren we terug naar DE plek voor de 
Red-eyed tree frog, en zien 3 gidsen met 5 klanten zoeken en niks vinden... We horen de kikkertjes 
wel roepen, maar te hoog in het gebladerde...
Om 21.30u gaat Fred op zoek naar een 2de Roodoog, en heeft hem vrij snel te stekken! Da's geluk 
hebben! Hij gaat ook een kijkje nemen in de boa-parasol, en ... de slang is opnieuw te voorschijn 
gekomen. Ongeveer de helft van haar achterlichaam is zichtbaar. Na een nogal moeilijke klimpartij 
op wankelende stoel en dito glazen tafel en dus zonder ladder deze keer, lukt het hem dit klein maar 
mooi exemplaar uit de parasol te bevrijden.
Om 23.30u is  bungalow nr.18  vrij  goed in  een mini-dierentuin  omgevormd en kan er  worden 
gedacht aan rusten...

Zaterdag 12/1. Tortuguero, Laguna Lodge.

Het is 05.30u wanneer we opstaan, want er wacht ons een vroege boottocht. Het is nog donker!
We genieten van de stilte en het opkomend licht boven het water en tussen de bomen. Gedurende 3 
uur  glijden we geruisloos langs de dicht  begroeide oevers en doen we tal  van waarnemingen, 
waaronder de Zwarthandslingeraap (Spider monkey / Ateles geoffroyi) die lenig van de ene tak naar 
de andere zwiert, gebruikmakend van armen, benen en zeer lange grijpstaart. 
Weetjes over de  Zwarthandslingeraap: 
Deze aap wordt ongeveer 50 cm groot maar oogt vanwege zijn lange ledematen vaak een stuk  
groter.  De  ranke,  pezige  slingeraap  wordt  
maximaal zo'n 7 kg zwaar. De lange armen, de 
sterke handen en de grote krachtige staart maken 
het de aap mogelijk zeer behendig en op grote 
snelheid door de boomtoppen te bewegen. Deze 
soort slingerapen leeft in groepen van tussen de 
20  tot  40  individuen.  Overdag splitst  de  grote  
groep zich vaak op in kleinere groepen van 2 tot 
5 exemplaren. In de meeste gevallen bestaan de 
kleinere  groepen  volledig  uit  mannetjes  of  
volledig  uit  vrouwtjes.  De  mannetjes  trekken 
vaak verder weg van de basis en komen soms 's  
nachts niet terug naar de 'basis' in het midden 
van het territorium waar de gehele groep slaapt.

Overdag brengt de aap zijn grootste deel van de tijd door hoog in de boomtoppen op zoek naar  
eten. Het voedsel bestaat voor 80 procent uit diverse soorten fruit. De rest van de maaltijd bestaat  
voornamelijk uit  bladeren en wordt soms aangevuld door honig, insecten en natte boomschors  
(hiervan wordt vermoed dat dit een medicinale uitwerking heeft voor de dieren). Naast het eten van 
de bladeren gebruiken de zwarthandslingerapen ook enkele soorten om hun vacht en huid mee in te 
smeren. Dit heeft waarschijnlijk een insectwerende functie. Doordat de apen voornamelijk fruit eten  
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leveren ze een grote bijdrage aan het behoud van hun leefomgeving. De zaden, die ze voornamelijk  
heel doorslikken, vallen samen met hun ontlasting op de bodem van het woud waardoor de zaden  
een goede voedingsbodem hebben en vrij snel wortel kunnen schieten.
Op het moment dat de afstand tussen twee takken of bomen voor een jonge slingeraap te groot is  
om te overbruggen maken de volwassenen tussen de twee takken een 'levende brug'. Met de staart  
grijpen ze zich vast aan één boom en met de poten aan een andere. De jonge apen lopen dan over  
hen heen om in de andere boom te komen. Een ouderlijk exemplaar creëert een 'levende brug' voor  
de jonge aap om van boom naar boom over te steken. 

Verder  nog  Amerikaanse  reuzenijsvogel  (Ringed  Kingfisher  /  Ceryle  torquata),  Montezuma 
Oropendola (foto  links),  Zwavelborsttoekan (Keel-billed Toucan /  Ramphastos sulfuratus)  (foto 
rechts), Kleine blauwe reiger (Little Blue Heron / Egretta caerulea), Grote zilverreiger, Mexicaanse 
tijgerroerdomp  en  kleintjes  op  nest  (Bare-throated  Tiger-Heron  /  Tigrisoma  mexicanum), 
Amerikaanse  slangenhalsvogel  (Anhinga  /  Anhinga anhinga)  op  nest,  Müller  amazone  (Mealy 

Parrot / Amazona farinosa), Kleine zilverreiger die veel werk heeft met het verorberen van een grote 
vis, Leljacana met jong, juveniele Tweetandwouw (Double-toothed Kite /  Harpagus bidentatus), 
kleine Brilkaaiman,  Groene  reiger  (Green-backed  Heron  /  Butorides  striatus  viriscens), 
Koningsstern, Massena's trogon (Slaty-tailed Trogon / Trogon massena) en, om te eindigen, dichtbij 
de lodge, 4 Mantelbrulapen (Mantled Howler Monkey / Alouatta palliata) en een Groene basilisk 

(Green Basilisk / Basiliscus plumifrons)  een 
echt  voorhistorisch  dier!  Net  als  andere 
basilisken  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, en dit gebeurt alleen om aan predatie te  
ontsnappen.  De  Groene  basilisk  kan  goed 
zwemmen  en  daarbij  minutenlang  onder  
water  blijven.  Op het  menu  staan  insecten, 
knaagdieren  en  plantendelen  zoals  fruit  en 
bessen. Deze soort leeft langs de oevers van 
meren en rivieren. De hagedis is altijd in de 

buurt van water te vinden en is een goede klimmer.

Het is 09.00u, de boottocht heeft veel langer geduurd dan verwacht (wat ons zeer goed uitkomt...) 
we gaan snel ontbijten want om 10.00u zitten we opnieuw in ons bootje voor een 2de tocht langs 
andere kanaaltjes. En weeral gaan we leuke tot merkwaardige waarnemingen tegemoet. We verlaten 
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de grote rivier en slaan rechtsaf een heel smal en uiterst rustig zijkanaaltje in, de Caño Harold. Deze 
kunstmatige waterwegen werden destijds als transportkanalen gegraven door de houtindustrie.
We maken kennis met  een juveniele Drievingerige luiaard waarvan de vacht een opvallende lichte 
kleur vertoont, een grote Groene basilisk en we hebben het geluk gedurende enkele minuten een 
Noordelijke boommiereneter (Northern Tamandua / Tamandua mexicana) te kunnen observeren! Hij 
zoekt duidelijk naar eten tussen schors en takken van een grote boom en is zo druk bezig dat hij 
onze aanwezigheid niet opmerkt (of het zich niet aantrekt?)

De Noordelijke boommiereneter of noordelijke tamandoea is een 
zoogdier dat leeft van Zuid-Mexico tot Venezuela en Noord-Peru.  
Hij heeft een kop-romplengte van 47-77 cm, een staart van 40-67  
cm lang en een gewicht van 4-7 kg. De vacht is goudbruin met  
een zwarte V-vorm op de rug. Hij leeft in diverse bosgebieden,  
variërend  van  regenwoud  en  nevelwoud  tot  droogbos en 
boomsavanne. Hij is dagactief en aangepast aan het leven in de  
bomen met zijn grote klauwen en grijpstaart. Boommiereneters  
gaan echter ook regelmatig op de grond op zoek naar voedsel,  
dat vooral bestaat uit mieren en termieten. Bovendien is hij een 
goede zwemmer. Na een draagtijd van ongeveer 225 dagen wordt  
een  jong  geboren.  Boommiereneters  dragen  hun  jongen 
gedurende enkele maanden op de rug. Lokale boeren jagen op dit  
dier, o.a. omdat hij gemakkelijk een “te nieuwsgierige” hond kan 
doden met zijn vreselijk gevaarlijke klauwen.

En in deze rustige wateren krijgen we twee soorten zoetwaterschildpadden te zien, zonnend op een 
paar  boomstammen  die  uit  het  water  steken:  Zwarte  aardschildpad  (Black  Wood  turtle  / 
Rhinoclemmys funerea) en Sierschildpad (Meso American Slider / Trachemys venusta uhrigi); op 
de rug van één van die schildpadden zit  een juveniele 
leguaan te zonnen! 

We varen langs een Pachyra boom met  zijn prachtige 
bloemen.
Iets verder, dicht bij een Brilkaaiman, toont de gids ons 
de  silhouet  van  een  voorbijzwemmende  Alligator  Gar 
fish,  Atractosteus spatula, een straalvinnige vissoort uit 
de  familie  van  de  kaaimansnoeken.  Het  is  een  zeer 
primitieve roofvis,  die tot  meer dan 2 meter lang kan 
worden.  In  de  bovenkaak  van  de  lange  bek  zit  een 
dubbele rij grote tanden die identiek zijn aan deze van de 
Alligators.
Het is een traag zwemmende, solitaire carnivoor die in 
brak water vertoeft.

Deze prachtige uitstap eindigt om 12.45u. M.a.w. bijna 3 uur gevaren i.p.v. de voorziene en betaalde 
2 uur. Het vertaalt goed de geest in dewelke de mensen hier werken. We stappen uit de boot en zien 
aan de receptie 3 knalgroene jonge leguaantjes en een mooi gekleurd mannetje Geelkopdaggekko.
Na het middagmaal zoeken we waar we het best en het meest discreet onze Roodoogmakikikkers 
kunnen fotograferen. Felipe wordt snel ongerust: te veel volk, bang dat we een opmerking zouden 
krijgen van één van de medewerkers van de lodge, enz... Op de rustige weg van Laguna Lodge naar 
het dorpje Tortuguero kunnen we dan toch een fotosessie houden voor de kikkertjes en de boa. Het 
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verloopt niet zo vlot, bij gebrek aan goede omgeving en ensceneringsmateriaal. We stoppen ermee 
rond 16.00u bij gebrek aan licht en omwille van de weg die te druk wordt bewandeld volgens Felipe 
(3 lokale fietsers...). 
Bij  het  terugzetten van de beestjes in  de kamer om er  morgen betere opnames van te maken, 
ontsnapt de Gemaskerde boomkikker; hij wipt vrolijk rond in de kamer om opeens te verdwijnen! 
Met ons drieën zoeken we in alle hoeken van de toch niet zo grote ruimte, zonder resultaat! Een 
verbazende verdwijntruc! Het is pas 's  anderendaags dat Fred hem terug zal tegenkomen in de 
badkamer. 
Om 17.00u gaan we zwemmen en om 17.30u zitten we al in de bar voor het Happy hour met 
lekkere cocktails (Cuba libre en Guarda sauer) maar “slechte” muziek. We genieten van een groep 
Bruine pelikanen (Brown Pelican - Pelecanus occidentalis) die in een mooie formatie overvliegen. 

De Bruine pelikaan gebruikt zijn keelzak als visnet. Pelikanen lijken zwaargebouwde vogels maar  
door hun lichte skelet valt dat eigenlijk mee. De bruine pelikanen zijn aan zee gebonden, ze komen  
onder  meer  voor  aan  de  westkust  van  Amerika  en  in  het  Caraïbische  gebied.  Waar  andere 
pelikaansoorten hun prooien in groepsverband zwemmend met hun snavel opjagen en vangen, zijn  
de Bruine pelikanen stootduikers. Van meters hoog nemen ze hun prooi in het water waar en duiken 
naar beneden. Deze pelikaan is de belangrijkste guanoproducent.

Om 20.20u, na een lekker avondmaal, wil Fred naar de nieuwe Botanic Garden gaan, maar die tuin 
blijkt  dicht  te  zijn.  De  informatie  die  Fred  krijgt aan  de 
receptie is dat er teveel gevaar is om 's nachts verloren te 
lopen. Recentelijk hebben mensen er uren over gedaan om 
de uitgang te vinden. Dan maar naar het strand, waar hij een 
Reuzenfluitkikker (Savage's Thin-toed frog  / Leptodactylus 
savagei) (foto) vindt.

Aan  de  gekende  plek  van  onze  Roodoog,  opnieuw  één 
exemplaar en 2 grote Reuzenpadden (Giant toad / Rhinella 
marina,  vroeger  Bufo  marinus  genoemd).  Fred  neemt  het 
vreemde geluid  op van een roepend mannetje Reuzenpad. 

Leuk om nadien terug te horen en om andere mannetjes aan te zetten om te roepen.
Uitgebreide weetjes over deze grote pad:

“De Reuzenpad 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  Reuzenpad  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  
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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 pad 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 pad 
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  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 rietachtige 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 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  déze  pad  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  recentelijk  ook  geprobeerd  de  geslachtschromosomen  aan  te  passen,  zodat  
alleen  mannetjes  worden geboren en  zodoende de soort  zich  niet  meer  in  stand  kan  houden.  

                                                                                                                                                  15



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.”

Rond  22.30u  keert  Fred  terug  naar  zijn  kamer,  terwijl  René  nog  druk  bezig  is  met  nieuwe 
apparatuur te installeren om foto's te downloaden op PC.

Zondag 13/1. Tortuguero, Laguna Lodge.

Opnieuw  vroeg  uit  de  veren,  05.00u,  en  opnieuw  vroeg 
vertrek  voor  een  boottocht  met  gids  Primo,  samen  met  2 
Belgen (familie Remmerie) die tot een andere groep horen, 
maar waarvan de boot vol was. Maar eerst moeten we er voor 
zorgen  dat  niemand  de  kamer  van  de  Fred  komt  proper 
maken, want daar zitten beestjes rond te huppelen... dan maar 
een tweetalig  papiertje  aan de deur  om te vragen om niet 
binnen te komen.

Het is amper 05.30u en toch is het al aanschuiven om tickets te kopen voor het binnenvaren van het 
Nationaal Park. Tijdens het wachten vliegt een groepje Buffons Ara's over (Great green macaw / 
Ara ambigua), met het typisch gekrijs van papegaaien.
Onderweg zien we een moeilijk waar te nemen Eekhoornkoekoek (Squirrel cuckoo / Piaya cayana) 

aangebracht door Mevr. Remmerie die roept: “kijk 
daar,  een  eekhoorntje”...,  verder  nog  Bigua 
aalscholver  (Olivaceus cormorant  /  Phalacrocorax 
olivaceus), Grote blauwe reiger, Zwavelborsttoekan 
en Swainsons toekan (Chestnut-mandibled Toucan / 
Ramphastos  swainsonii),  Visarend  (Osprey  / 
Pandion  haliaetus)  en  Amerikaanse  gallinule 
(Purple Gallinule / Porphyrula martinica),  een heel 
schuwe vogel die zich tussen het lange gras schuil 
houdt langs beken en rivieren. 

Hier krijgen we ook onze derde soort apen te zien, 
de  zeer  beweeglijke  en  moeilijk  te  fotograferen 
Witschouderkapucijnaapjes (White-faced Capuchin 
/ Cebus capucinus). We keren nog eens terug naar 
onze  Koningssternen  om in  het  ochtendlicht  een 
paar opnames te maken. 

Zelfde scenario als gisterenochtend: na de boottocht, onmiddellijk gaan ontbijten en een uurtje later 
opnieuw klaar voor een nieuwe uitstap op het kanaal en zijarmen.
We naderen tot heel dichtbij een Mantelbrulaap die rustig op een blad zit te knabbelen. 

Weetjes over de Mantelbrulaap:
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 onze foto). De mantel-
brulaap kan een leeftijd van 25 jaar bereiken. De staart wordt vaak gebruikt als een extra houvast  
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tijdens het voortbewegen door de bomen; de onderkant van de staart is kaal zodat de aap meer grip  
heeft aan de takken. 
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 hiërarchie!
Een andere mooie waarneming is deze van een grote volwassen man Groene leguaan die rustig 
langs de oever in het korte gras wandelt. Nogal indrukwekkend zicht. Op twee meter van hem staat, 
onbeweeglijk, een kleine leguaan. Wanneer de eerste hem te dicht benadert, vlucht hij weg in een 
boom. Maar door een inschattingsfout mist hij een tak en ploft in het water! De grotere leguaan 
kruipt  op  zijn  beurt  hoog in  een boom en installeert  zich  boven op een tros  kokosnoten.  Hij 
imponeert een soortgenoot door met zijn hoofd te knikken en zijn grote keelwam te tonen. Verder 
zien  we  een  hele  reeks  vogels,  waaronder  Groefsnavelani  (Groove-billed  Ani  /  Crotophaga 
sulcirostris), de zeer algemene Langstaarttroepiaal (Great-tailed Grackle / Quiscalus mexicanus), 2 

Reuzenijsvogels,  met  hun  41cm  de  grootste 
ijsvogels  in  de Nieuwe Wereld,   Groenbruine 
ijsvogel  (Green-and-rufous  Kingfisher  – 
Chloroceryle  inda)  met  de  prachtige  lokale 
naam “Martin  Pescador Vientre Ruffo”, Grote 
en Kleine blauwe reiger, Groene reiger, Groene 
ibis (Green ibis / Mesembrinibis cayennensis). 
Fred plukt, voor de sport, een volwassen Zwarte 
aardschildpad (foto) uit het water. Ze weegt naar 
schatting  800gr  en  is  ongeveer  40  cm  lang. 
Maar  even  later  komt  de  topper  van  de  dag 
eraan. Felipe en de “captain” beginnen te roepen 
“Lobito! Lobito!”... ze hebben een otter gezien! 
Het duurt  een hele tijd vooraleer  hij  opnieuw 

teken van leven geeft: we zien luchtbelletjes op het wateroppervlak drijven; de otter is amper op 
vier meter van de boot, dichtbij de weelderig begroeide oever. De chauffeur zet de motor van ons 
bootje af, om zo weinig mogelijk te storen, maar met de stroming verwijderen we ons van de otter.
Na een tijdje steekt de otter dan toch kopje boven water en kunnen we een flits van hem opvangen!
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Heel mooie waarneming, wetende dat deze Langstaartotter, of Neotropische visotter (Neotropical 
River otter / Lontra longicaudis) een zeldzaam zoogdier is, dat met uitsterving wordt bedreigd! In 
het boek “Wildlife of Costa Rica” lezen we: “Uncommon to rare, endangered  in the range, found 
in undisturbed habitats, near rivers and lagoons; sometimes seen in Tortuguero N.P. and in the Osa  
Peninsula. A fast and gracefully swimmer hunting fish, mollusks, crabs and crayfish”  (foto van 
Internet geplukt).

Op de  terugweg  varen  we  opnieuw voorbij  de  Koningssternen  en  met  de  opgedane  ervaring 
beginnen we ze optimaal te benaderen, wat de foto's en de filmopnames ten goede komt..!
Om 12.45u staan we opnieuw aan Laguna Lodge en gaan we onmiddellijk eten.
Op vraag en aandringen van Felipe, gaan we de 2de fotosessie van de Roodoogmakikkers en de 
Reuzenfluitkikker (lokaal Rana boa genoemd omwille van de kleur in de oksel van de achterpoten 
die volledig identiek is aan de kleur  van de staart van een jonge boa),  op de airstrip  van het 
vliegveldje van Tortuguero houden, want daar komt bijna nooit iemand langs, en hij houdt niet van 
pottenkijkers wanneer we foto's maken van beestjes die we hebben gevangen. We begrijpen hem 
perfect. 
Het is een eindje wandelen, in de blakke zon... Amper geïnstalleerd met statief, takken en bladeren 
als  achtergrond,  zien  we  verschillende  wandelaars  met  een  hond,  een  ander  koppel  met 
kinderwagen, 2 fietsers, opnieuw wandelaars, opnieuw fietsers... Heel komische situatie, maar niet 
voor Felipe!:  hier loopt  meer volk rond dan in de 
lodge  (althans  op  dit  tijdstip  van  de  dag,  waar 
iedereen eet of zwemt of een siësta houdt)! Daarna is 
het rustiger en voelt Felipe zich opnieuw beter.... Het 
wordt een lange sessie, maar alles verloopt goed en 
we houden er mooie foto's aan over.
Bij het verlaten van de airstrip vindt Walter een plant 
waarop een tiental Lieveheersbeestjes aan het paren 
zijn en zien we nog 3 soorten hagedissen: adulte en 
juveniele  Gestreepte  basilisken  (Striped  Basilisk  / 
Basiliscus vittatus), de Ameiva quadrilineata (Four-
lined  Whip-tailed  lizard)  en   de  Ameiva  festiva 
(Central  American  Whip-tailed  lizard)  (foto).  Ameiva's  zijn  hagedissen  uit  de  familie  Teju-
hagedissen en worden ongeveer 35 cm lang, waarvan de staart 60% vertegenwoordigt. De jonge 
exemplaren hebben een fel turkoois gekleurde staart. 
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De enige vogels die we in deze hete vlakte ontmoeten zijn een Mexicaanse zwarte havik (Common 
Black-hawk  –  Buteogallus  anthracinus) en  een  Geelbuik-schoffelsnavel  (Common  Tody-
Flycatcher / Todirustrum cinereum), een klein vogeltje (9 cm lang)  waarvan het nest vaak laag in  
een boom, aan het  einde van een dunne tak bengelt.  Het  is  een langgerekte bol  van gras en 
bladeren die aan elkaar zijn geplakt door middel van spinnenwebben!. 

We zetten onze fotomodellen-beestjes terug op de respectievelijke vindplaatsen van vorige dag en 
maken ons klaar voor het Happy hour...

Na  het  eten  gaan  we  naar  de  Botanische  tuin  waarvan we  de 
inkompoort  openmaken  (met  toelating  van  de  receptionist)  en 
genieten van een gezellige nachtwandeling. We observeren er Daddy 
long legs,  een  soort  grote  dansende  muggen  (Tipula  sp.)  en  een 
zweepspin  uit  de  Amblypydig  familie  (Tailless  Whip-scorpion  / 
Paraphrynus laevifrons) (foto links).

De  zweepspinnen  (Amblypygi,  'stompe  achterkant',  vanwege  het  
ontbreken van een achterlijfsuitsteeksel) zijn een orde in de klasse 
van de spinachtigen waarvan soorten in  Afrika,  Zuid-Amerika  en  
Azië  voorkomen.  De  zweepspin  is  anders  dan  zijn  naam  doet  
vermoeden geen echte spin en lijkt eerder op een schorpioen zonder  
staart. Zweepspinnen leven vooral in donkere grotten en voeden zich  
met  insecten.  De  spinachtige  heeft  vier  paar  poten, waarvan het  

eerste paar is omgebouwd tot lange "zwepen" waarmee hij de omgeving betast, en voedsel zoekt.  
De "zwepen" zijn vier maal zijn eigen lichaamslengte. De zweepspin is geheel ongevaarlijk, zijn  
belangrijkste  wapen  bestaat  uit  zijn  lange  poten  waarmee  hij  hard  weg  kan  rennen.  Met  de  
pedipalpen op het voorste segment grijpt hij prooien vast en kan de spin bijten, wat hij alleen in  
uiterste gevallen zal doen. De zweepspin is niet giftig. Er zijn 159 beschreven nog levende soorten 
zweepspinnen, die worden verdeeld in 5 families. Daarnaast zijn er 8 fossiele soorten bekend. Hun  
lichaam is 5 tot 40 millimeter lang terwijl de voelpoten tot meer dan 20 cm lang kunnen worden bij  
sommige soorten. 

Walter  doet  één  van  de  meest  interessante 
waarnemingen  van  deze  dag.  Hij  vindt  nl.  de 
merkwaardige  Ogre-faced  Spider  (Deinopes 
longipes) (foto rechts), een net-casting spider die een 
zijden web maakt  tussen haar voorste poten en op 
voorbij wandelende of vliegende  insecten jaagt zoals 
sprinkhanen,  krekels,  kakkerlakken,  motten,  enz... 
door  dat  web  te  gebruiken  als  een  doodgewoon 
schepnetje!  
Wanneer  we  een  Roodoogmakikikker  zien,  fronst 
Fred de wenkbrauwen. De omgeving lijkt niet echt te 
kloppen. Als we dat later gaan rapporteren, blijkt dat de eigenaar himself het kikkertje daar heeft 
uitgezet, bij wijze van experiment...
Felipe en Walter verlaten de tuin om 21.30u. Zelfs voor Felipe is het niet evident om van bij de 
eerste poging de uitgang te vinden...  Da's nog te vroeg voor Fred en hij blijft alléén achter in de 
Botanic garden, maar dan wel dichtbij de poort, om niet verloren te lopen. Hij keert terug naar de 
net-casting spider en blijft dit uitzonderlijk spektakel een tijdje bewonderen en filmen. De spin blijft 
ettelijke minuten onbeweeglijk. Het net dat tussen de voorpoten is gespannen beweegt af en toe 
door de wind. En opeens boem! In een fractie van een seconde vangt de spin een insect door haar 
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net op het slachtoffer te gooien! Een mooiere afsluiter van deze avondwandeling mag de Fred niet 
verwachten.  

Maandag 14/1.  Van Tortuguero naar Sarapiqui, Selva Verde Lodge.

Vannacht heeft het  heel hard geregend; een echte tropische stortbui;  wanneer we opstaan, rond 
06.00u, is het gestopt met regenen, maar de lucht is warm en uitermate vochtig. Tijdens onze check-
out aan de balie van de receptie, horen we buiten Brulapen en Oropendola's. De dag begint weeral 
goed.
De Montezuma Oropendola is een grote zangvogel waarvan het mannetje tot 50 centimeter groot  
kan worden en een gewicht van 520 gram haalt!  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 de bomen in de vorm van een pendule. Ze zijn tussen de 60 tot 180  
centimeter lang en worden gemaakt van stukken droge bananenbladeren, takken en twijgen. Het  
bouwen van een nest duurt ongeveer 9 tot 11 dagen. De vogels eten voornamelijk fruit en bloemen,  
soms grotere soorten insecten. 
Om 08.30u wordt de bagage in de boot geladen en een half uurtje later verlaten we Tortuguero. Het 
is maar de eerste etappe van onze reis, het prille begin, en we hebben al schitterende dingen gezien 
en meegemaakt!
Onze  boottocht  eindigt  pas  om  10.45u.  We hebben  zeer  traag  gevaren  omwille  van  de  lage 
waterstand,  en  hebben  zelfs  een  paar  keer  vast 
gezeten.
In La Pavona spurt Fred nog 'ns snel naar een plek 
waar vorige jaren, tussen houten rommel, een skink 
en  een  hagedis  zich  schuil  hielden.  Deze  keer  is 
alléén de Ameiva festiva te observeren. 
Om 11.00u vertrekken we met ons busje, samen met 
een sympathiek  koppel,  Marleen en Gino,  naar  La 
Selva Tropical in Guápiles. Na het middagmaal lopen 
we nog even naar de vlindertuin, waar  René enkele 
foto's maakt van een wielwebspin midden in haar net. 
Een  kenmerk  van  deze  Argiope  savignyi  is  het 
opvallend versterkte gedeelte midden in het web. 
Een uurtje later nemen we bezit van ons eigen voertuig, in het Rental Car bureau, een vreemde 
plaats in open lucht op een groot plein achteraan een benzinestation. Ze hebben er wel een lieve 
hond met mooie witte ogen.
Het is zonnig en heel warm wanneer we vertrekken in “onze” Hyundai Starex. Onze gids, Felipe, 
die we kennen van enkele vorige reizen, zal onze chauffeur zijn voor de komende 16 dagen. 
Felipe is een voorzichtig man voor wie de veiligheid boven alles primeert.  
Bij ons vertrek staat de kilometerstand op 57.949 km. 
Na een half uurtje rijden zijn we al op onze nieuwe bestemming. Onderweg zien we onze eerste 
Zwarte gieren (Black vulture / Coragyps atratus). 

In  Selva  Verde  Lodge  and  Rainforest  Reserve,  krijgen  we,  zoals  op  voorhand  gevraagd,  de 
bungalows  helemaal boven op een helling, ver van de baan, in de 'onbewoonde' wereld. Wel ver om 
2 of 3 keer per dag te voet te doen van receptie en restaurant naar bungalows, zeker bergopwaarts! 
Maar Felipe biedt ons telkens aan om ons met de auto naar boven te brengen.  We zullen daar graag 
een paar keer gebruik van maken...
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De bungalows B1, B4 en B5 zijn prachtig gelegen, in de directe nabijheid van twee grote poelen, 
waarin we al onmiddellijk enkele Zwarte aardschildpadden kunnen waarnemen. Als dat geen goede 
start is!
Deze waterminnende landschildpad kan tot 35 cm groot worden en meer dan 4 kg wegen. Hoewel 
ze in groten getale voorkomt in verschillende streken van Costa Rica en in het bijzonder in de  
wateren van Tortuguero, is er heel weinig geweten over de leefgewoonten van deze soort. Ze zonnen  
dikwijls op kleine zandbanken of boomstronken, in gezelschap van kaaimannen die hen met rust  
laten. De jonge aardschildpadden daarentegen vallen wel ten prooi aan de kroko's.
Aan de receptie van de lodge zien we een oudere “klasse-dame” aankomen. Felipe begroet ze heel 
beleefd en krijgt daarna een kus. Fred wil even de slimme uithangen en geeft die dame ook maar 
een kus. Dan presenteert de dame zich als Giovanna Holbrook, de eigenares van deze prachtige en 
immense eigendom, en zegt er onmiddellijk bij dat ze op zoek is naar een koper om het werk hier 
voort te zetten. Als pionier heeft ze hier, vele jaren geleden, de eerste stappen gezet om de Natuur te 
beschermen.
“Selva Verde began with one woman's dream of preserving nearly 500 acres of endangered tropical  
forest and the multitude of species that call it home.  Through her unwavering devotion, Selva Verde 
is now a premier ecotourism destination, protecting the most accessible rainforest in Costa Rica,  
and attracting nature enthusiasts from around the globe.” 

Het  domein  is  groot,  en  locaties  zoals  receptie,  eetzaal  en  kamers  liggen  ver  uit  elkaar.  Een 
plannetje om de weg te vinden is  onontbeerlijk.  We brengen de namiddag door  in  de bar  die 
speciaal  is  ingericht  voor  birdwatchers:  een  mooi  terras  rechtover  een  grote  voedertafel  waar 
permanent bananen worden aangebracht. We zien er prachtige vogels, zoals de Groefsnavelani, de 
Zomertangare (Summer tanager / Piranga rubra) (foto rechts), de  Goudsnavelgors (Orange-billed 
Sparrow  /  Arremon  aurantiirostris), twee  soorten  toekans:  de  Swainsons  toekan  en  de 

Halsbandarassari (Collared Aracari / Pteroglossus torquatus) en een koppeltje zangvogels, nl.  de 
Olijfrugorganist (Olive-backed Euphonia  / Euphonia gouldi) (foto links).
De Olijfrugorganist wordt het meest aangetroffen in wetlands en regenwouden. Het vogeltje is te 
vinden vanaf zeeniveau tot op een hoogte van maximaal 1000 meter boven zeeniveau. Hij verblijft  
het liefste in de boomtoppen, op de grond is hij zelden te zien. De vogel komt voor van het zuidelijke 
deel van Mexico tot aan het westelijke deel van Panama.
Deze vogel leeft meestal in paartjes of in kleine groepjes en wordt vaak aangetroffen in de nabijheid  
van andere kleine zangvogelsoorten. Het voedsel van de olijfrugorganist bestaat uit diverse soorten  
fruit zo nu en dan aangevuld met zaden.

Naast vogels zien we ook nog Geelkopdaggekko, Gestreepte basilisk en Roodoogmakikikker! 
We genieten van deze omgeving, van de heerlijke Pisco Sour en van een lekker en uitgebreid 
avondmaal, na weeral een mooie en zonnige dag.
Om 18.30u maken we een avondwandeling met een gids: Wandelende takken, verschillende soorten 
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sprinkhanen, een pad (Smooth-skinned toad / Bufo haematiticus) die de kenmerkende wratachtige 
paddenhuid  mist,  waardoor  ze  in  het  Engels  “zachte  huid-pad”  wordt  genoemd;  buiten  het 
regenseizoen wordt ze zelden waargenomen... We hebben dus weeral veel geluk! 
Ook nog een Grondanolis (Ground anole / Norops humilis), een prachtige Knolstaartgekko (Turnip-

tail gecko / Thecadactylus rapicauda) (foto), met meer 
dan  20cm  lengte  (incl.  staart)  één  van  de  grootste 
gekko's van de Nieuwe Wereld.  Hij dankt zijn naam 
aan de opvallende opgezwollen staart  die dient  als 
opslagplaats voor vetreserves. Deze gekko was sinds 
meer dan 200 jaar de enige vertegenwoordiger in de 
aparte  familie  Thecadactylus,  maar  in  2007  en  in 
2011 werden er twee nieuwe soortgenoten beschreven, 
respectievelijk T. solimoensis (Ecuador, Colombië) en  
T.  oskrobapreinorum  (Sint  Maarten,  Nederlandse 
Antillen). 

Qua amfibieën zien we de Common Rain frog / Craugastor fitzingeri. 
Deze fluitkikker is zeer algemeen in Costa Rica. Hoewel nachtactief,  roept hij  ook overdag bij  
hevige regenval en aan dat gedrag dankt hij zijn naam. Hij houdt zich op in de dichte vegetatie. Eén 
van zijn predatoren is een vleermuis die roepende kikkers vangt. De Common Rain Frog heeft geen 
behoefte aan water om zich voort te planten. Het wijfje legt een pakket eitjes (soms wel 50 in één  
keer) op een vochtige plek op de grond in het bos en bewaakt ze tot wanneer er “mini-kikkertjes”  
uit de eitjes komen. Het stadium van dikkoppen wordt hier dus gewoon overgeslagen! 
Andere soorten  komen ook  aan  de  beurt,  zoals  de Gemaskerde boomkikker  (een  mannetje  in 
paarkleed), de Vaillant's frog (Rana vaillanti), de Limon Robber Frog (Pristimantis cerasinus) en de 
boomkikker Drab Tree frog (Smilisca sordida), endemisch voor Costa Rica! 

Om  19.30u  is  de  wandeling  ten  einde:  slechte  gids,  te  jong,  onervaren,  stapt  veel  te  snel, 
oppervlakkig, loopt de meeste dieren voorbij zonder ze te zien of zonder ze aan te wijzen (Fred 
moet ze zelf aanduiden en uitleg geven aan de andere mensen), en heeft geen aandacht voor de rest 
van de groep achteraan die niets hoort van de uitleg!
Samen met  Walter  terug  naar  “boven”,  richting  kamers  en  “onze”  grote  schildpaddenpoel,  op 
dewelke Walter een prachtig zicht heeft vanaf het groot terras van zijn bungalow.
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Fred gaat nog even op stap en doet de rondgang van deze prachtige poelen: met op de achtergrond 
een schitterend concert van kikkergekwaak vangt hij een dunne slang met dikke kop, die heel erg op 
een gewoon twijgje lijkt. De slang heeft geen Nederlandse naam: Brown Blunt-headed Vine snake 
(Imantodes  cenchoa).  Deze  soort  wordt  tot  1,10m lang en  is  amper  een potlood dik.  Ze leeft  
uitsluitend in bomen en struikgewassen en kan zich zonder enige steun horizontaal houden tot 2/3  
van haar lichaamslengte. Dit laat haar toe haar voedsel van bladeren weg te plukken. Ze leeft  
vooral van anolissen en boomkikkertjes. Hoogst merkwaardig is de uiterst smalle nek t.o.v. de brede 
kop.
Voor Fred is deze vangst een schitterende afsluiter van deze welgevulde dag.   

Dinsdag 15/1. Sarapiqui, Selva Verde Lodge.

René staat op om 05.00u en daalt onmiddellijk af naar het Birdwatchersterras. Hij is blijkbaar te 
vroeg, het is nog donker en de voedertafels blijven leeg. Een uur later staat er een groep mannen 
met zware telelenzen, echte professionals.
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Er worden heel wat foto's gemaakt van Oropendola, Zomertangare,  Blauwgrijze tangare (Blue-gray 
Tanager  -  Thraupis  episcopus),  Bontkeelsaltator  (Buff-throated  Saltator  -  Saltator  maximus), 

Grote  kiskadie  (Great  Kiskadee  -  Pitangus  sulphuratus), 
Roodkeelmiertangare  (Red-throated  Ant-tanager  /  Habia 
fuscicauda) en Zwartwangspecht (Black-cheeked Woodpecker  – 
Melanerpes pucherani) (foto). De zwartwangspecht is een kleine,  
actieve spechtensoort die leeft van allerlei insecten en hun larven. 
Zijn voedsel zoekt hij  tussen de schors van de bomen waarin hij  
leeft.  Hij  vormt  hiermee  een  uitzondering  onder  de  spechten,  
omdat vrijwel alle spechtensoorten die op zoek zijn naar voedsel,  
de bast van de boom hiervoor doorboren. 
Zwartwangspechten  doorboren  de  bast  echter  alleen  om  een 
(slaap)nest  te  maken.  Hoewel  insecten  en  hun  larven het  
hoofdvoedsel vormen, eten zwartwangspechten ook wel bessen en 
nectar.

Ook  de  eekhoorns  (Variegated  squirrel  /  Sciurus  variegatoides 
thomasi)  (foto)  kunnen  hier  niet  ontbreken.  Ze  halen  echte 

kunsttoeren uit om aan een voedertafel te geraken, o.m. langs een horizontale liaan van  4 à 5 meter 
lang. 
Deze Midden-Amerikaanse eekhoorn is onmiskenbaar met zijn 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, bananen 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.  Van 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.

Fred krijgt van een lokale gids een kleine slang, 
Red-bellied Litter snake (inaea decorata) in de 
handen  geduwd,  een  prachtig  gekleurd 
exemplaar  die  haar  wetenschappelijke 
soortnaam “decorata” niet heeft gestolen. Het is 
een kleine dagactieve bodembewoner die tussen 
het  bladafval  op  kleine  fluitkikkertjes  jaagt,  
waarvan  ze  ook  de  eitjes  opeet  die  deze 
amfibieën niet in het water afzetten maar wel op 
de bodem van het regenwoud. 
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We  beslissen  naar  Gavilán  Rio  Sarapiqui  lodge  te  rijden,  waar  Felipe  weet  heeft  van  de 
aanwezigheid van een Briluil (Spectacled Owl / Pulsatrix perspicillata) (foto), ergens binnen het 
grote domein van deze lodge.
Zeker de omweg van amper 8 km waard, want na enkele minuten en een eerste vruchteloze poging, 

is het Bingo!! Deze grote uil laat zich minutenlang observeren 
en uitgebreid fotograferen.  De briluil   is  ook wel  bekend als  
maskeruil.  Het  is  een  soort  uit  Latijns-Amerika  die vooral  
voorkomt in moeras- en laaglandbossen, plantages en savannes. 
Overdag blijft hij verborgen in het bladerdak en gaat wanneer 
schemering valt op zoek naar voedsel. Op bewolkte of mistige 
dagen komt ook wel eens voor dat de briluil overdag jaagt. Op  
het menu van de briluil staan vogels, knaagdieren, vleermuizen,  
landkrabben, kleine leguanen en  grote insecten. 

We blijven daar iets drinken, uit grote dorst en als bijdrage voor 
de lokale economie, en we geven een fooi aan de jonge kerel die 
de uil voor ons heeft opgezocht en gevonden! Hier moet je echt 
een zeer geoefend oog voor hebben!

Op  de  feeder,  niet  ver  van  onze  tafel,  doet  een  Gestreepte 
basilisk (foto rechts) zich te goed aan stukken fruit die daar voor de vogels werden gelegd. Ook een 
Roodrugtangare  (Scarlet-rumped  Tanager  /  Ramphocelus  passerinii)  komt  van  het  feestmaal 
genieten  en  een  Langstaarttiran  Long-tailed  Tyrant  /  Colonia  colonus)  (foto  links)  laat  zich 
bewonderen. Vooral de twee staartpennen van 12 cm lang vallen op.
Het is een echte vliegenvanger die vanaf een vaste stek, zoals een alleenstaande tak, zijn uitvallen 
doet naar voorbijvliegende insecten en telkens opnieuw op dezelfde plaats terugkomt. 

We verlaten Gavilán en gaan even langs bij OTS om een privé-wandeling voor morgenochtend vast 
te leggen. De wandeling zal  4 uur duren en kost  42 US$ per persoon. We worden om 07.00u 
verwacht.
OTS staat voor Organisation for Tropical Studies, en is een beroemd biologisch station waar talrijke 
studenten  uit  de  ganse  wereld  ervaringen  komen  opdoen  met  al  wat  verband  houdt  met 
regenwouden, zowel planten en dieren als klimaat en beheer.
Bij de ingang van de receptie zien we een Groene leguaan die heel snel in een boom vlucht.

Walter loopt al 2 dagen met een ontstoken oog en hoest ook veel. Fred verzorgt, 2 à 3 keer per dag 
het oog met Terramycine uit eigen “farmacie” en de hoest met antibiotica Ciprofloxacine die Walter 
in zijn apotheek heeft zitten.  Een piraten-ooglap zou helpen maar daarvoor moeten we naar de 
apotheek in Puerto Viejo. Felipe probeert  informatie in te winnen om de “Grande Farmacia” te 
vinden waar ook permanent een dokter aanwezig is. Na een beetje zoekwerk lukt het ons en Walter 
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komt er buiten met een “plakooglap”, niet zo praktisch maar wel goed afsluitend om eventuele 
nieuwe infecties te vermijden. Hij krijgt ook enkele vreemde pillen mee, tegen de hoest. Hier wordt 
de medicatie nog per stuk verkocht. Zeer goed systeem en economisch verantwoord! En nog goed 
nieuws: onze Terramycine-behandeling wordt door de apotheker goedgekeurd. 

Om 16.30u zijn we terug in Selva Verde.  Aan het “vogelterras” zitten Marleen en Gino, die we in 
Tortuguero eerder hebben ontmoet. We komen ook een koppel Zweden tegen, waarvan de man, 
Tomas, les geeft aan de Zweedse Universiteit voor Landbouwwetenschappen in Uppsala. Hij maakt 
mooie foto's van de 3 schildpadden aan “onze” poel, en van een Common Rainfrog die Fred heeft 
gevangen; dit kikkertje is bezig met het opeten van zijn vervellingshuid. De huid van de kikker is 

dun, vochtig en bevat veel bloedvaten. Kikkers drinken 
en halen adem door de huid. Ze slikken geen water door,  
alle water dat ze nodig hebben krijgen ze binnen door de 
huid. De opperhuid heeft een zeer dunne hoornlaag, die 
regelmatig vervelt.
Kikkers maken dan vreemde bewegingen, ze schuren met 
hun poten langs hun lijf en ze sperren de bek open en 
dicht, om zich uit de oude huid te werken. De oude huid 
eten ze meestal op.

Even later zien we nog een paar amfibieën. Ze blijken allemaal van éénzelfde, nogal courante soort 
fluitkikkers te zijn: Slim-fingered Rain frog / Craugastor crassidigitus.
We gaan vroeg eten want om 18.30u  komt de sympathieke gids Alex (die een zwaar autistisch 
zoontje heeft) ons ophalen voor een specifieke amfibieën- en reptielen hike, die we samen doen met 
Ann  en  Paul,  een  koppel  waarvan  de  man  oorspronkelijk  van 
Mortsel is. 
Na minder dan 5 minuten wandelen vindt de gids al  een mooie 
Gouden  pijlgifkikker  (Green  and  Black  Dart-poison  frog  / 
Dendrobates  auratus)  (foto),  met  méér  muntgroene  kleur  dan 
zwarte, typisch voor de “Caribbean coloration”, een juvenieltje met 
een mooie ronde zwarte vlek op de rug.
Hoewel de meeste populaties van deze kikkersoort een groen-zwart  
of blauw-zwart kleurenpatroon vertonen, kreeg hij de soortnaam 
'auratus'  (latijn  voor  'goud')  mee.  Dat  komt  omdat  de  eerst  
beschreven kikkers van deze soort, die in Panama werden ontdekt,  
een kleurafwijking vertonen, nl. “metallic golden spots on a brown  
background” en toch gaat het om éénzelfde soort!
Een  paar  meter  verder  toont  Alex  ons  een  holletje  waarin  een 
nachthagedis woont. We zien  maar een klein deel van zijn lichaam. Het gaat om de Yellow-spotted 
Nightlizard (Lepidophyma flavimaculatum), een nieuwe soort voor Fred! Hopelijk zien we later een 
ander exemplaar in betere omstandigheden. En alsof deze mooie waarneming nog niet genoeg is, 
komt er nog een nieuwe soort aan, een glaskikker. Tijdens de 5 vorige reizen in Centraal-Amerika is 
het Fred nooit gelukt er maar ééntje te zien. En nu is het zo ver! Alex toont hem een piepklein 
knalgroen kikkertje op een blad, minder dan één meter boven de grond: het is de bedreigde soort 
Spiny Cochran frog (Teratohyla spinosa) (foto blz. 27). 
Weetjes over de glaskikkers in het algemeen.
Glaskikkers zijn meestal groen van kleur en zijn met name te herkennen aan hun kleine lichaam;  
vrijwel alle soorten bereiken een totale lichaamslengte van amper twee tot drie centimeter. 
De lichaamsvorm wijkt af van die van andere kikkers, glaskikkers hebben een zeer plat lichaam,  
een relatief brede, platte en korte kop met kleine ogen. De ogen zijn in vergelijking met andere 
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kikkers relatief ver aan de bovenzijde van de kop gepositioneerd. De iris is opvallend omdat deze 
vaak zilverkleurig tot goudkleurig is. Glaskikkers hebben een horizontale pupil. 
Ze danken hun naam aan de enigszins transparante huid aan de buikzijde waardoor bij veel soorten  
de inwendige organen zichtbaar zijn.  Ze worden soms wel spookkikkers genoemd door de half  
doorzichtige verschijning. 
Glaskikkers betreden het water zelden, zelfs niet om de 
eieren af te zetten zoals veel andere kikkers doen. Veel  
soorten leven in de nabijheid van stromend water, zoals 
snelstromende  beken  of  watervallen.  De  kikkers  zijn 
echter  niet  aan  water  gebonden  en  zowel  het  zoeken 
naar voedsel, de paring als de afzet van de eieren vindt  
plaats  op  bladeren  in  bomen  en  struiken.  Alleen  de 
larven ontwikkelen zich in het water, maar zodra ze hun 
staart hebben verloren wordt het land betreden en keren  
ze nooit meer terug naar het water. 
Veel soorten glaskikkers zijn gevonden in een relatief klein gebied zodat ze worden beschouwd als 
kwetsbaar. Over andere glaskikkers is zo weinig bekend dat biologen niet kunnen inschatten of een 
soort algemeen voorkomt of juist zeldzaam is. Door het vernietigen van de habitat is een aantal  
soorten sterk bedreigd. Van de soort Cochranella puyoensis, die alleen bekend is van één bos in 
Ecuador is de status ongewis aangezien het bos in 1996 werd gekapt.
De camouflage van de kikkers is goed ontwikkeld, zo zijn zelfs de botten van sommige soorten  
groen van kleur.  Dit  komt  doordat  galzouten in  de botten worden opgeslagen en  als  kleurstof  
worden  gebruikt.  Ook  is  ontdekt  dat  bepaalde  pigmenten in  de  huid  dezelfde  golflengte 
infraroodstraling weerkaatsen als planten. Waarschijnlijk is ook dat een aanpassing om minder op 
te vallen en te ontsnappen aan vijanden. 
Van de meeste glaskikkers is het uiterlijk en de geografische locatie gekend, maar van veel soorten 
is de levenswijze nog een groot mysterie. Ze zetten een schijfvormige, gelatineuze eiermassa af op 
een blad. De eieren worden meestal  aan de onderzijde van over het water hangende bladeren  
bevestigd en als de kikkervisjes uitkomen vallen ze in het water. Hierin doorlopen ze het laatste  
stadium van de metamorfose. Hierdoor hebben ze een kleinere kans om als ei te worden opgegeten  
of geïnfecteerd door schimmels. Helemaal vrij van vijanden zijn de eitjes niet; van verschillende  
wespen is beschreven dat ze de eieren van kikkers eten, waaronder die van glaskikkers. Van een 
aantal soorten is een verregaande vorm van broedzorg bekend waarbij de mannetjes vlak bij de  
eiermassa blijven en deze bewaken tot  ze uitkomen. Ze verdedigen de eieren niet  alleen tegen  
vijanden, maar houden ze daarnaast vochtig door regelmatig hun urineblaas over de eieren te  

ledigen.  Er  is  ook  beschreven  dat  ze  beschadigde  of 
aangetaste  eitjes  opeten  om zo  de  rest  van  het  legsel  te  
beschermen.

Verder zien we opnieuw een Imantodes cenchoa, ons 2de 
exemplaar  al  in  Selva  Verde,  die  moeilijk  waarneembare 
slang die erg op lang dun twijgje lijkt (Vine snake). Fred 
mag ze vangen om aan de andere mensen te laten zien. 

Vanaf  nu  volgen  de  waarnemingen  elkaar  snel  op:  de 
gekende  Blue  Jeans  Aardbeigifkikker  met  zijn  rood 
lichaampje  en  zijn  blauwe  pootjes,  een  2de  Gouden 
pijlgifkikker, dit keer een volwassen exemplaar, een mooie 

grote  wandelende  tak  met  vleugels  (hier  vliegende  tak  genoemd),  een  bladsprinkhaan,  een 
“speciale” spin, althans qua uitzicht, met 2 hoorns, uit de familie Micrathena (foto), een grote groep 
trillende  hooiwagens  (Opiliones  sp.),  die  hier  Daddy  Long  Legs  genoemd  worden,  zoals  de 
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dansende muggen in de Botanische tuin van Laguna Lodge in Tortuguero, en een Bananenspin 
(Giant Crab Spider / Heteropoda venatoria), die haar Nederlandse naam dankt aan het feit dat ze 
met bananentrossen meereist naar verschillende havens in de wereld. Ze jaagt 's nachts op insecten 
zoals kakkerlakken en zilvervisjes en wordt daarom in veel huizen als een nuttige gast ervaren. De  
Bananenspin kan tamelijk groot worden en een spanwijdte van wel dertien centimeter bereiken.  
Alhoewel het diertje er griezelig uitziet, is het erg schuw en zal daarom bij menselijk contact zo snel  
mogelijk wegvluchten. 
Als derde spin op rij is er de  Gouden wielwebspin (Golden Silk Orb-weaver / Nephila clavipes) 
(foto). 
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 gigantisch net, tot een 
meter  groot,  waarin  ook  verschillende mannetjes  vertoeven.  
Haar naam “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! 
En het wil maar niet stoppen: opnieuw een paar verschillende 
soorten amfibieën zoals de Smooth-skinned toad, een groot dik wijfje Reuzenpad, verschillende 
soorten  Fluitkikkers:  de  Common  Rain  frog,  de  Slim-fingered  Rain frog  en  de  Tink  kikker 

(Common Tink Frog / Diasporus diastema) waar “Tink” staat 
voor  het  geluid  dat  ze  produceren  (de  lokale  naam  is 
Martillita, kleine hamer). 
De Tink  kikker  is  een  bijzonder  mooi  boomkikkertje. Het 
geluid dat hij maakt, is vergelijkbaar met het tikken van “een 
zilveren lepeltje tegen een kristallen glas”. Het kan reiken tot  
meer dan 30 meter en tot 40 keer per minuut tellen, en dat  
voor een kikkertje dat amper 2 cm groot is! Daarom wordt  
de  Tink  kikker  door  velen  gehoord  maar  door  weinigen 
gezien.  Hij leeft in bomen, slaapt overdag hoog onder het  
bladerdak van bomen en daalt 's nachts enkele meters tot op 
de  (Heliconia)  planten.  Het  mannetje  zingt/tinkt  als  het 
donker is en heel soms hoor je hem overdag. Voor gidsen van 

nachttours is het zoeken naar deze schitterende kikker een grote uitdaging en het vinden een soort  
overwinning.  En  uiteraard  ook  heel  leuk  voor  de  deelnemers.  
De Tink kikker legt haar eieren op de bladeren van planten en voedt zich hoofdzakelijk met mieren.  
In tegenstelling tot andere kikkers of padden is de Tink kikker nooit een kikkervisje geweest. Hij  
komt als een mini kikkertje uit het eitje gekropen. 
Om 21.00u zijn we terug in de bar; we hebben een ongelooflijk rijkgevulde avondwandeling achter 
de rug: gezellig, goede uitleg van behulpzame gids en héél véél gezien!

Felipe brengt ons terug naar boven met de wagen, Fred verzorgt nog even het oog van Walter, met 
een plakker voor de nacht.
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Het  is  nog  te  vroeg  voor  Fred  om  te  gaan  slapen,  zeker  in  dergelijke  omgeving  met  zo'n 
biodiversiteit  aan  nachtactieve  dieren...  Hij  onderzoekt  o.m.  alle  mogelijke  gaatjes  rond  zijn 
bungalow en rond die van René, op zoek naar een nachthagedis. De geluksvogel! Niet te geloven! 
Weeral bingo! 3 van de vijf aanwezige holen, in de verticale afgegraven wand achter de bungalows, 
zijn bewoond door.... nightlizards! Hij roept er zijn buurman René bij, en samen kunnen ze een paar 
foto's nemen, maar alleen de staart van één van de holbewoners staat erop: ze zijn zeer schuw, en bij 
het minste lawaai of licht verdwijnen ze iets dieper in hun gat. We overnachten hier ook morgen 
nog, dus krijgen we een herkansing.

Woensdag 16/1. Sarapiqui, Selva Verde Lodge.

's Ochtends vroeg gaat Fred opnieuw de holen van de nachthagedissen controleren. 2 ervan zijn 
bezet, maar de diertjes zitten diep weg. Hij stapt naar de iets verder gelegen bungalow van Walter 
voor de “ochtendverzorging”. En achter de B1, onder een kleine plank, zit een nachthagedis te 
slapen! Eindelijk ééntje in de hand om  straks rustig te bestuderen en goede foto's van te laten 
maken.
Het is amper 06.15u en deze dag kan weeral niet meer stuk!
Na het ontbijt rijden we naar het OTS voor de wandeling die we gisteren hebben geboekt.
In een mum van tijd zien we talrijke vogelsoorten, waarvan amper de helft in mijn notitieboekje 
terecht komt... 
de  Grijsbuikkardinaal  (Black-faced  Grosbeak  /  Caryothraustes  poliogaster),  een  relatief  grote 
zaadeter die zijn nest maakt met bladeren van bromelia's en andere epifyten, de Rosse motmot 

(Rufous motmot / Baryphthengus martii), de Breedsnavelmotmot 
(Broad-billed  Motmot  -  Electron  platyrhynchum),  de  Vale 
winterkoning  (Plain  Wren  /  Thryothorus  modestus), de  Grote 
kuifsjakoehoen   (Crested  Guan  -  Penelope  purpurascens),  de 
Koningsspecht  (Pale-billied  Woodpecker  /  Campephilus 
guatemalensis) met een knalrode kuif op het hoofd. Deze vogel 
wordt  in  de  literatuur  beschreven  als  één  van  de  mooiste 
spechtsoorten! (foto).
Ook nog de Zwartwangspecht, de Roodstaartglansvogel (Rufous-
tailed Jacamar / Galbula ruficauda), een grote glanzende vogel met 
een scherpe 4 cm lange bek die lijkt op die van een ijsvogel,  de 
Sneeuwcotinga  (Snowy  Cotinga  /  Carpodectes  nitidus),  de 
Midden-Amerikaanse  roodgezichtschreeuwuil  (Vermiculated 
Screech-Owl / Otus guatemalae), en vele andere...

Nog  een  mooie  waarneming  is  deze  van  een  volwassen 
Halsbandpekari  (Collared  Peccary  /  Pecari  tajacu)  die  rustig 
rondsnuffelt tussen de gebouwen van het OTS. We kunnen hem 

heel goed zien en hij laat zich nogal gemakkelijk beïnvloeden door de veranderlijke positie van 
Fred die hem naar beter licht “stuurt” voor de foto's...
De halsbandpekari (Pecari tajacu) is de kleinste pekarisoort en heeft een kraag van lichtere haren.  
Het verspreidingsgebied loopt van de zuidgrens van de Verenigde Staten tot in Argentinië. Hun 
voedsel bestaat vooral uit knollen, vruchten en bessen. Ze worden ongeveer 70 centimeter tot 1  
meter lang, 30 tot 50 cm hoog en wegen tot 25 kilogram. Ze leven in groepen van een 15-tal dieren  
en zijn vooral actief bij dageraad en zonsondergang. Op de heetste momenten van de dag gaan ze  
rusten in grotten, holen of in de schaduw van grote rotsen. 
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Hoog in een boom, op de ruwe schors, zit een grote kever: Euchroma giganteum (foto). De Engelse 
naam zegt  al  heel  wat  over  deze  kever:  “Giant  Metallic 
Ceiba  Borer”.  Hij  is  6  cm  lang  en  zijn  sterk  en  slank 
lichaam is bedekt met blinkende elytren die een geelgroene  
schijn geven. De larven zijn 12 tot 15 cm lang! Ze voeden  
zich met rottend hout, meer specifiek in de stammen van de 
kapokboom  (Ceiba).  De  dekvleugels  van  pas  gemeta-
morfoseerde  kevers  zijn  bedekt  met  een  wasachtig  geel  
poeder, dat langzamerhand verdwijnt. 

We kunnen rustig enkele vreemde insecten bewonderen die 
op  een  wit  laken  zijn  geland,  o.a.  de  Dobsonfly  (fam. 

Corydalidae)  (foto 
links) die tot 12 cm groot kan worden.  De wijfjes leggen 
tot 3.000 eitjes onder stenen op de oever van stromende 
beekjes.  De  larven  doen  er  meerdere  jaren  over  om 
volwassen te worden. De adulte insecten leven amper één 
week. En  de  boktor  Longhorned Borer  beetle  (Taeniotes 
scalatus),  familie van de Cerambycidae, een mooie kever 
met een knalgele lijn op de rug.

Verder  toont  de  gids  ons  een  citroengele  Wimper-
groefkopadder (Eyelash Pit Viper / Bothriechis schlegelii).  Hij  vraagt ons om er niet te lang te 
blijven bij stilstaan om te vermijden de aandacht van de vele hier rondlopende studenten te trekken. 
Ze riskeren het beestje te verstoren of mee te nemen naar hun lab.

De groefkopadders hebben zoals alle adders uitvouwbare giftanden en een grote, driehoekige kop.  
Ze  onderscheiden  zich  door  een  gepaard  orgaan  tussen  ogen-  en  neusopening,  dat  als  
temperatuurzintuig functioneert. Dit groeforgaan kan de warmtestraling van de prooi waarnemen,  
zodat ook in absolute duisternis een trefzekere beet mogelijk is; de perfecte infra-roodcamera! De 

groef  loopt  enkele  millimeters  door  in  de  kop  en  binnen  in  de  groef  zitten  500  tot  1500  
warmtereceptoren, waarmee de slang temperatuurverschillen van ± 0,003 °C ten opzichte van de 
omgeving kan waarnemen. Pas in 1937 ontdekten de biologen Schmitt en Noble waar dit extra  
zintuig voor diende. Voordien werd gedacht dat de groeven reuk- of gehoororganen waren. 
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Op  het  einde  van  deze  zeer  interessante  wandeling  zien  we  een  parend  koppel  Tropische 
miljoenpoten (Neotropical Forest Floor Millipede / Nyssodesmus python) (foto). Ze lijken wel wat 
op een ver uitgerekte pissebed en hebben afgeplatte 
segmenten  elk  met  een  schild  aan  de  zijkant.  Ze 
worden  10  cm  lang  en  voeden  zich  met  dode 
bladeren.   Hoewel  de  effectieve  paring  maar  een 
paar uur duurt, blijft het mannetje ettelijke dagen op 
het vrouwtje om te vermijden dat ze met een andere 
man zou copuleren. Er zijn geen predatoren gekend 
voor deze dieren, omwille van de keiharde verkalkte 
uitwendige structuur en omdat, wanneer ze belaagd 
worden,  zij  zich  oprollen  tot  een  spiraal  en  een 
bijtende stof uit hun achterlijf sproeien bestaande uit  
cyanide en benzaldehyde! En dan weten dat de Fred 
dat allemaal zomaar vastpakt....

En we sluiten af met de Gray's lijster (Clay-colored Robin – Turdus grayi). Deze gewone, bruine, 
onopvallende lijster werd door de Tico's als nationale vogel gekozen, ondanks het feit dat er vele  
kleurrijke en zeldzame vogelsoorten in het land voorkomen. De reden hiervoor is dat deze vogel met 
een zeer melodieuze zang het regenseizoen inleidt. Daarbovenop is het één van de eerste vogels die  
zich heeft aangepast aan de menselijke aanwezigheid. 
Om 12.00u brengt Felipe ons terug naar de Lodge waar we onmiddellijk aan tafel gaan. Het eten is 
hier,  zoals  trouwens  overal  in  Costa  Rica,  heerlijk:  verse  groenten,  verse  vruchten,  lekkere 
fruitsappen, zeer correcte en vriendelijke bediening, alles er op en er aan. 
Op één van de voedertafels ziet René een grote Groene basilisk die roerloos blijft zitten boven op 
een bananentros.
René blijft  aan het vogelterras zitten, terwijl  Walter en Fred een lift krijgen van Felipe richting 
bungalows. Ze zien daar twee Kortkopanolissen (Pug-nosed anole / Norops capito)! opnieuw een 
nieuwe soort voor deze reis! Fred vangt ze allebei, enerzijds om ze aan René te kunnen tonen en te 
laten fotograferen, anderzijds met de hoop een mannetje en een wijfje te hebben. Zodoende kunnen 
we straks proberen ze dichtbij elkaar te houden en hopen dat het mannetje zijn “dewlap” strekt. 
Maar later zal blijken dat het twee wijfjes zijn.
Om 15.00u is René terug, en ook hij heeft een Kortkopanolis kunnen spotten!
Norops capito is een tot 25 centimeter lange hagedis uit de familie anolissen (Polychrotidae).

De  wetenschappelijke  soortnaam  capito  is  
afgeleid  van  het  Latijnse  capitus,  dat  kop 
betekent en slaat op de opvallend korte kop. De  
Engelse  benaming  is  zelfs  mopshond-anolis  
(pug-nosed anole). De staart, poten en tenen zijn  
vrij  lang en dun, en versterken de grotere kop 
nog eens. De kleur is vaak het tegenovergestelde 
van  die  van  veel  andere  soorten;  meestal  
donkerbruin,  met  lichtbruine  tot  witte  
flankstrepen en vlekken op de rug en staart. Het  
kleurenpatroon  imiteert  de  met  mos  begroeide 
boombast.  Het  is  een  van  de  weinige  soorten 
anolissen waarbij het vrouwtje groter wordt dan 

het mannetje. Mannetjes worden ongeveer 23 centimeter lang en vrouwtjes tot 29 cm. De kleuren 
van de man zijn wel helderder en de geelgroene keelwam is relatief veel kleiner dan bij andere  
soorten. 
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De dagelijkse fotosessie kan beginnen: op het menu vandaag hebben we Smooth-skinned toad, 
wandelende  tak,  Yellow-spotted  Nightlizard 
(foto),  Kortkopanolis  en  Brown  Blunt-headed 
Vine snake.  De mise en scène van de diertjes 
verloopt  nogal  omslachtig  en  tijdrovend, 
omwille  van  de  locatie:  we  hebben  een  open 
ruimte  nodig  voor  goede  belichting  en  voor 
minder  kans  op  ontsnapping,  met  als  gevolg 
geen takken noch bomen aanwezig waardoor de 
enigszins  noodzakelijke  nabootsing  van  het 
natuurlijk biotoop bemoeilijkt wordt.

Vanavond kan Fred naar Tirimbina voor een amfibieënwandeling. Er ligt een een minimumprijs vast 
voor 4 personen. Aan Fred dus om andere mensen aan te trekken. Niet echt moeilijk, want Ann en 
Paul, die er gisterenavond met de uitstap van Alex ook al bij waren, zijn enthousiast en onmiddellijk 
bereid om mee te gaan. 
Om 18.45u zijn we al onderweg, met de auto, samen met Felipe en onze gids Will.
Het is een lange, zware en moeilijke rit. Om de 20 km te overbruggen hebben we meer dan 45 
minuten  nodig,  op  een  slechte  piste  in  de  volledige duisternis.  Wanneer  we aankomen  op de 
Tirimbina field  station,  worden we opgewacht  door  Raul,  de  ranger  verantwoordelijk  voor  dit 
station. We worden uitgenodigd om laarzen aan te trekken want we gaan wandelen op de oevers van 
een grote natuurlijke plas, omgeven door moeras...
Will en Raul zijn schitterende waarnemers die omgeving, biotoop en gedrag van de beestjes door en 

door kennen! De meeste soorten worden eerst op 
geluid op naam gebracht, dan gelokaliseerd en dan 
krijgen we ze bij wijze van spreken op een schotel 
aangeboden!

De eerste twee soorten die we te horen en te zien 
krijgen  zijn  al  absolute  toppers:  Scarlet-webbed 
Tree  frog  (Hypsiboas  rufitelus)  (foto  links)  en 
Geelgevlekte glaskikker (Yellow-flecked Glass frog 
/ Sachatamia albomaculata).
Hypsiboas  rufitelus is  een  boomkikkertje  van 
ongeveer 4 cm groot. Een echt juweeltje: de rug is  

limoengroen tot blauwgroen, dikwijls gespikkeld met kleine zwarte of lichtblauwe ronde vlekjes. De 
flanken zijn geel  tot  olijfgroen, de poten zijn groen maar de zwemvliezen tussen de tenen zijn  
knalrood! Deze Scarlet-webbed Tree frogs worden niet dikwijls waargenomen. Ze leven in drassige 
zones binnen het regenwoud en zijn vooral actief van augustus tot oktober tijdens het regenseizoen.  
Wanneer de mannetjes roepen, gebeurt dat vanuit zeer  
dichte vegetatie aan de rand van stilstaand water. 

De Geelgevlekte glaskikker (foto rechts)  wordt max. 
29mm groot.  Qua uiterlijk  moet  hij  niet  onderdoen 
voor de vorige soort: hij is volledig groen tot blauwig  
groen,  volledig  bedekt  met  talrijke  kleine  maar 
opvallende gele of zilverwitte ronde spots. Hij  heeft  
grote naar bovengerichte ogen met horizontale pupil 
en  een gouden iris  volledig  bekleed met  een zwart  
netwerk.
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Naast soorten die we de vorige dagen al hebben kunnen waarnemen, zoals Smooth-skinned toad, 
Reuzenpad,  Brown Blunt-headed Vine snake,  Drab Tree frog en de glaskikker Spiny Cochran frog,
worden we opnieuw getrakteerd op verschillende “nieuwe” soorten: 

Boulenger's Snouted Tree frog (Scinax boulengeri): deze bruine boomkikker heeft een uitzonderlijk 
wrattige huid en naar voor springende neusgaten; Craugastor mimus, familie van de fluitkikkers, is 
bruin  met  een  mooie  tekening  vooraan  op  het  hoofd;  Fringe-toad  Foamfrog  (Leptodactylus 
melanonotus)  is  een  bruine  kikker  met  een  hele  mooie 
symmetrische  chocoladekleurige  tekening  op  de  rug;  Stream 
Anole (Norops oxylophus) (foto rechts) is een semi-aquatische 
anolis  die  alléén  te  vinden  is  in  de nabijheid  van  stromend 
water.  Qua kleurpatroon en biotoop is er verwarring mogelijk 
met Norops aquaticus. Een bruikbaar veldkenmerk is de kleur  
van de iris, die koperkleurig is bij N. oxylophus en blauw bij N. 
aquaticus.  De  Stream  Anole  vertoeft  bijna  altijd  op 
boomstronken  en  stenen  die  boven  het  wateroppervlak 
uitsteken.  Wanneer  hij  zich  bedreigt  voelt,  vlucht  hij  in  het  
water  en  kan  minutenlang  ondergedoken  blijven,  zich 
vastklampend aan de onderkant van een steen. Ook om voedsel 
te zoeken duikt hij  regelmatig kopje onder.  Deze soort voedt  
zich voornamelijk met spinnen en kevers.

Gezien onze belangstelling voor amfibieën weet onze gids Will 
één en ander te vertellen over dé specialist van glaskikkers, de 
Amerikaan  Brian  Kubicki,  oprichter  van  de  Costa  Rican 
Amphibian Research Center in Guayacán de Siquirres. 

Pas om 23.00u beëindigen we deze uiterst vruchtbare zoektocht. Bij het uitdoen en afgeven van de 
laarzen, deponeert Fred ergens zijn rugzak... en vergeet hem in de auto te leggen. Pas wanneer we 
Ann en Paul afzetten in het hotel stelt hij het vast. Te laat, veel te moeilijk en te ver om terug te 
keren. Ook morgen: geen tijd om deze grote omweg te doen: morgen moeten we vroeg weg om 
onze kansen op de Quetzal te optimaliseren. Felipe probeert nog de mensen van de field station 
telefonisch te bereiken, maar tevergeefs. Fred beslist het zo te laten en een kruis over de rugzak en 
de  inhoud  te  maken:  2  zeer  degelijke  koplampen,  zware  “slangenhandschoenen”  en  enkele 
documenten: niks onoverkomelijk... “collateral damages”...
Iets na middernacht zijn Felipe en ik in onze kamers. Niet slecht voor een trip die om 19.30u 
begon.... meer dan 3 uur naar beestjes gezocht, amper 900 m te voet afgelegd en 10 mooie soorten 
waargenomen!

Donderdag 17/1. Van Sarapiqui naar San Gerardo de Dota, Trogon Lodge.

We ontbijten  aan  het  terras  van het  restaurant,  met zicht  op  de  feeder,  in  gezelschap van de 
eekhoorntjes en verschillende soorten vogels. René daalt nog eens af naar een tweede voedertafel, 
waar Blauwgrijze tangare, Zomertangare, Montezuma Oropendola en Halsbandarassari komen eten.

Na de check-out in Selva Verde Lodge, en nog een poging van Felipe om iets te weten te komen 
over de rugzak, vertrekken we richting San José, om zo naar San Gerardo de Dota te rijden. Vóór 
vertrek  staat  onze kilometerstand op 58.109 km, wat inhoudt  dat  we in  3  dagen,  inclusief  de 
verplaatsing van Guápiles naar hier, amper 160 km hebben gereden!
Om 08.00u zitten we op de Carretera Nacional Braulio Carillo en rond 10.00u beginnen we aan de 
lange klim van de Cordillera de Talamanca. We zullen van 1.000m naar 3.200m hoogte stijgen. 

                                                                                                                                                  33



Om 11.00u  stoppen we in de Quetzal Paradisio om iets te eten. Volledige en exacte benaming is 
Hotel  de Montana Paraíso Quetzal  (www. Paraísodelquetzal.com).   Maar eerst  doen we, onder 
begeleiding van een jonge gids,  een poging om quetzals te zien.  We trekken daarvoor  naar de 
“Mirador de Quetzales”. En het lukt ons! We zien onze eerste quetzals (Resplendent Quetzal / 
Pharomachrus mocinno)! Zowel mannetje als wijfje, soms in moeilijke omstandigheden met slecht 
licht  en  tussen  takken  en  bladeren,  maar  ook  “open  en 
bloot”! Prachtige waarneming in volle bos, in volle natuur 
en in stilte, behoudens het regelmatig hoesten van Walter 
op de achtergrond! Hij houdt zich dikwijls op een kleine 
afstand van ons om niet te storen, maar door het hoesten 
weten we gelukkig waar hij is... Om 12.30u heffen we het 
glas op onze eerste quetzals en eten we nadien lekkere forel 
met appelsiensaus. Buiten staan er enkele feeders waaraan 
de hummingbirds hun best komen doen. Er komt er zelfs 
eentje op de vinger van de Fred zitten! 
De  bezoekers  zijn:  Streepstaartkolibrie  (Striped-tailed 
Hummingbird  /  Eupherusa  eximia),  Grijsstaart-
juweelkolibrie  (Gray-tailed  Mountain-gem /  Lampornis  cinereicauda),  Groene  Violetoorkolibrie 
(Green Violet-ear /  Colibri  thalassinus),   Rivoli's kolibrie (Magnificent hummingbird /  Eugenes 
fulgens)  Purperkeel-juweelkolibrie (Purple-throated Mountain-gem / Lampornis calolaema), stuk 
voor stuk kolibriesoorten die bijna exclusief op deze grote hoogte voorkomen!
De Purperkeeljuweelkolibrie  verdedigt zijn bloemen en struiken en is zeer dominant t.o.v. alle 
andere kolibriesoorten.  De Groene Violetoor  zit  hier  in zijn  broedgebied.  Wanneer het  warmer 
wordt trekt hij naar het Noorden tot in Canada!
Er  laat  zich ook een prachtige nachtvlinder bewonderen,  familie  van de tijgermotten,  Amastus 
aconia.
We bevragen ons ook i.v.m. de bungalows die ze hier aanbieden, want eventueel logeren op 500m 
afstand van quetzals, dat is niet niks! Goed om weten bij een eventuele volgende trip (b.v.b. room 7 
met vista, aan 70US$ of Junior suite aan 107US$, inclusief ontbijt en avondmaal, spotgoedkoop 
voor deze locatie!). 
Fred speelt ook nog met een American Stafford die aan de leiband ligt en die er gevaarlijker uitziet 
dan hij werkelijk is. Strelen, tanden blootleggen, hand in de muil steken, dat groot beest laat alles 
doen!
Om 14.30u komen we aan in Trogon Lodge, op het grondgebied Savegre, genoemd naar de naam 
van de rivier. We verkennen eerst de omgeving met de auto want het is hier zwaar klimwerk. Het 

hotel ligt diep in de smalle vallei. We zien onze lodge vanuit de “lucht”, een prachtig zicht,  we 
rijden richting “Waterfalls” en stoppen even aan de Savegre Lodge, die we eerst hadden geboekt, 
maar waar geen voldoende plaats was op het ogenblik dat wij de reservaties probeerden te plaatsen. 
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In  feite zit  het  probleem hem in de manier waarop de grote reisagentschappen hun reservaties 
maken:  ze  “kopen”,  weliswaar  zonder  te  betalen,  een groot  aantal  overnachtingen  voor  het 
hoogseizoen, ze vullen wat ze kunnen met de klanten die ze krijgen, en de rest... ja, de rest blijft dan 
leeg! De hotels durven daar niet tegen in te gaan, want anders laten de reisagenten die hotels links 
liggen, wat nog erger zou zijn.
In het mooie en ruime Savegre Hotel, dat toch een indruk geeft van iets te clean en iets te “stijf” te 
zijn, geraakt René aan de praat met een gids die foto's neemt 
van kolibries, maar zonder dat de voedertafel in beeld komt: 
hij gebruikt een plamp, soort tang met grote veer die aan de 
ene  kant  wordt  vastgeklemd aan  een  tak  en  waar  aan  de 
andere  kant  een  verse  rode  bloem wordt  bevestigd.  Deze 
laatste wordt bespoten met suikerwater dat uit de voedertafel 
wordt gehaald... Zodoende kunnen we, na een tijdje wachten, 
de  kolibries  op  een  “echte”  bloem  nectar  zien  komen 
nuttigen, zonder dat er een plastic feeder de opnames stoort 
(foto). Het strafste van de hele zaak is dat die gids die plamp 
én de spuit met suikerwater gewoon aan René geeft en vraagt 
om die later aan de receptie of aan onze gids te geven, want 
hij moet nu weg! We hebben nog nooit eerder meegemaakt 
dat iemand zomaar “belangrijk” materiaal toevertrouwt aan 
een volslagen onbekende buitenlander....
Daarna trekken we naar een boerderij waar quetzals werden 
gezien. De farmer probeert ons uit te leggen waar, op zijn 
groot domein, we morgenvroeg moeten komen zien. Hij stelt 
vast dat we niet veel van zijn uitleg begrijpen en nodigt ons 
uit in zijn 4x4 pick-up te stappen (eigenaar en René vooraan, 
Walter,  Felipe en Fred in de open bak).  Dan volgt een onwaarschijnlijke rit,  heel steil  en heel 
bumpy, tot op de plek die hij bedoelde. De afdaling is nog meer indrukwekkend en superslecht voor 
de rug. Fred probeert een deel van de rit te filmen... gegarandeerd zeer bewogen beelden...

In Trogon Lodge krijgen we wat we hebben gevraagd: 3 
mooi gelegen bungalows, nl. nrs. 8, 9 en 10.
Opmerkelijk hier is dat de kamermeisjes (hier blijken dat 
“kamerheren”  te  zijn)  rond  17.30u  een  grote 
warmwaterkruik in het bed komen leggen en de gaskachel 
komen aansteken in elke kamer.  Dat is  hier zeker nodig, 
want op 2.200m hoogte kan het flink koud worden.
Na een lekker biertje gaan we eten, en nadien, in de bar, 
genieten  we  van  een  Mojito,  samen  met  de  manager 
Greivin, die we trakteren. We schrijven ons ook in op de 
ochtendwandeling, de “Quetzal-tour”, ter vervanging van de 

uitstap die we bij de farmer zouden doen.
Tussen 22.00u en 22.30u doet Fred een avondwandeling, meer principieel dan overtuigd, want het 
is  hier  echt  koud,  en op die hoogte zijn amfibieën en  reptielen zeer  beperkt  en hoofdzakelijk 
dagactief. Niks dus!

Vrijdag 18/1. San Gerardo de Dota, Trogon Lodge.

Om 05.00u staan we op en achten ons gelukkig dat de “kachel” brandt! Om 06.00u vertrekken we, 
met een kleine groep om de 3 mogelijke nesten van de Quetzals  te gaan zien,  drie holes van 
spechten waarvoor een koppel quetzals interesse blijkt te hebben. We zien het paartje, maar de 

                                                                                                                                                  35



omstandigheden om ze te fotograferen zijn niet goed. Gelukkig kunnen we teren op de beelden van 
de vorige dag, in Paraíso Quetzal. In onze kleine groep zitten ook een Rus en zijn Canadese partner 
Annie. Ze vallen op omdat “Meneer” rondloopt met een grote telelens en Annie achteraan in de 
groep niet altijd kan volgen, beladen dat ze is met fotomateriaal van haar man, die geen enkele hulp 
biedt. 
Om 08.00u zijn we terug in de Lodge voor ontbijt.  Leuk om te zien is een kleine jongen, de 
kleinzoon van een van de managers, die meehelpt bij het voorbereiden van de omeletten die door de 
schaarse gasten worden besteld.
De zon komt er al snel door en temperatuur gaat pijlsnel de hoogte in.
Om 09.15u maken Walter en Fred zich klaar om een wandeling te doen naar de Watervallen, terwijl 
René  de  ochtendwandeling  nog  eens  gaat  overdoen,  op zoek  naar  betere  beelden  van  de 
prachtvogels. 
Nog vóór we de lodge verlaten zien we een Groene stekelhagedis (Green Spiny lizard / Sceloporus 
malachiticus), een zonnend wijfje dat, amper op 20cm van haar holletje, zich heeft afgeplat tegen de 
schors van een boom om alle mogelijke warmte van de eerste zon op te vangen. En 3 meter verder 
hangt een mooi smaragdgroen mannetje in dezelfde houding.
Weetjes over deze Groene stekelhagedis:
Het  geslacht  Sceloporus  behoort,  evenals   de  anolissen  en  vele  andere  in  Centraal-Amerika  
voorkomende hagedissen, tot de uitgebreide familie der Leguanen. De Stekelhagedis vertoont een  
korte gedrongen kop, een rond gedrongen lichaam, goed ontwikkelde poten met lange tenen en  

nagels  en  een  stekelige,  gekielde 
beschubbing.  Het  merendeel  van  de 
vertegenwoordigers  van  dit  geslacht  
vertoont  een  gevarieerd  bruine 
grondkleur met een verscheidenheid aan 
patronen, gevormd door een combinatie 
van bruine, zwarte of witte vlekken en/of  
strepentekening.  De  buikzijde  is  veelal  
lichtbruin  van  kleur.  Het  grootste  deel  
van de Sceloporussoorten komt voor  in  
droge, struik- en steppeachtige gebieden.  
Indien het landschap bergachtig is vindt  
men ze uitsluitend op de zuidhellingen.  
Onze  Sceloporus  malachiticus is 
eigenlijk een buitenbeentje. Alleen al de 

fraaie smaragdgroene kleur op de rugzijde en de poten onderscheidt haar van de meeste andere  
soorten.  De buikzijde vertoont  een fraai,  staalblauw kleurpatroon,  afgewisseld  met  diepzwarte  
strepen en een blauwe keel.  Ook de biotoop is anders:  beduidend vochtiger en plantrijker,  en  
daarbij is deze Stekelhagedis  bekend om op grote hoogten voor te komen, tussen de 600 en de  
3.800m,  en  daar  kou  en  wind  te  trotseren.  Toch  is  het  een  echte  zonaanbidder  en  ligt  haar 
voorkeurstemperatuur rond 34 à 35°C. Wanneer de temperatuur beneden de 20°C. daalt, blijkt ze  
niet meer actief te zijn. Hoe hoger de dieren voorkomen en hoe lager de gemiddelde temperatuur,  
hoe minder fraai de kleuren en hoe geringer de maximale lengte van deze soort. Op 3.000 meter  
hoogte in Costa Rica, blijken de dieren slechts half zo groot te worden als die uit lager gelegen 
biotopen. 
We maken een gezellige wandeling, gelukkig met veel schaduwrijke stroken, want het is heel warm. 
Buiten enkele stekelhagedissen die we aan een groep Amerikanen met gids kunnen tonen, is er niet 
veel te zien. René, van zijn kant, heeft op zijn eentje een wijfje Quetzal opgespoord, na een zware 
tocht door de bossen.
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Om 12.00u eten we, en dan overleggen we wat we deze namiddag op ons programma zetten.
Walter  beslist  om het  rustig  aan te doen,  omdat  hij nog altijd te kampen heeft  met  de zware 
verkoudheid/infectie en vannacht maar een paar uur  heeft geslapen omwille van herhaaldelijke 
hoestbuien. Fred wil een wandeling doen in het domein van de farmer; het eerste deel moet met de 
auto gebeuren omwille van de afstand. René zou gebruik maken van de auto en vraagt om heel even 
te gaan kijken naar de meest gemakkelijke plaats om eventueel een quetzal waar te nemen, nl. “the 
third hole in front of the house along the roadside”. We komen er aan, niks te zien behalve het gat 
van  de  ingang  van  de  voormalige  spechtennest.  Heel  toevallig  ziet  Fred  dat  er  uit  dat  nest 
houtsnippertjes vallen, wat zou wijzen op het feit dat er binnenin iets aan het gebeuren is. Amper 20 
seconden  later  komt  een  groot  mannetje  Quetzal  uit  het  nest  gekropen  en  kan  het  spektakel 
beginnen!! Een uitzonderlijke waarneming: minutenlang zien we het mannetje hard labeuren om het 

nest  te  vergroten,  onder  goedkeurend  toezicht  van  het  wijfje  dat  op  één  meter  van  het  nest 
onbeweeglijk op een tak zit. Hier worden honderden foto's en talrijke gigabites videofilm gemaakt. 
Echt spijtig dat Walter er niet bij is. Felipe maant ons aan niet te lang te fotograferen, want als er 
een auto voorbijrijdt  die deze scène ziet,  dan staan er  binnen enkele minuten 20 auto's aan te 
schuiven en /of komt er een volgeladen bus aangereden van één of andere nabijgelegen lodge die 
zou verwittigd worden. Zijn woorden zijn nog niet koud, of er komt een wagen aan die onmiddellijk 
stopt. De inzittenden beginnen te zoeken in de richting van onze camera's. Maar we zijn hen voor: 
we richten onze fotoapparatuur op een andere plek in het  bos...  misschien niet vriendelijk van 
onzentwege, maar de strategie lukt.
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Een tiental minuten later verlaten we, tegen onze zin, deze prachtige plek. Het mannetje is nog altijd 
aan 't werk, maar Felipe dringt aan om ermee te stoppen: “You saw it trough the binoculars, you got 
a lot of pictures and videoclips, let's stop here before the birds become in trouble”. Terecht... en dus 
keren we terug naar de lodge.
We spreken af dat we deze waarneming aan niemand zouden vertellen (behalve dan aan Walter 
uiteraard), zolang we geen groen licht krijgen van Felipe die de Directie van Trogon Lodge op de 
hoogte gaat brengen. René en ik keren terug naar onze bungalows en genieten nog even na van wat 
ons is overkomen. Amper een paar minuten later komt Greivin, de manager met wie we gisteravond 
een Mojito hebben gedronken en die vanmorgen de ochtendwandeling heeft geleid, ons vragen of 
hij de foto's van onze uitstap mag zien... Zoals afgesproken houden we voet bij stuk en zeggen we 
niets over die uitzonderlijke waarneming: we laten foto's zien van de ochtendwandeling en proberen 
het gesprek in een ander richting te sturen. Greivin blijft rustig en uiterst beleefd aandringen om de 
foto's van onze laatste uitstap te mogen zien. We blijven even consequent en Fred laat een videoclip 
zien van de quetzal van de dag voordien. Ontgoocheld gaat Greivin weg en weet nog te zeggen 
“Vreemd, want Felipe zei me zopas dat jullie een nest hadden gevonden”. Onmiddellijk riepen we 
de man terug en legden hem uit dat we hadden afgesproken niets tegen niemand te zeggen, ter 
bescherming van de plek, zolang Felipe hem niet op de hoogte had gebracht. We verontschuldigen 
ons voor onze houding die hij begrijpt en apprecieert, en samen genieten we dan van de schitterende 
foto's van René.
Om 16.00u trekken we allen samen naar de bar om deze speciale waarneming te vieren!

Rond  17.00u  gaan  we  naar  de  giftshop  om 
postkaarten  en  souvenirs  te kopen,  en  vragen 
meteen of iemand de “kachels” in onze kamers 
wil  komen  aansteken:  het  wordt  koud  en 
miezerig:  er  valt  heel  fijne  ijskoude  regen, 
terwijl de lucht knalblauw is: deze toestand is 
hier gekend: door de hevige wind wordt regen 
van  verder  weg  tijdens  zijn  val  naar  hier 
gestuurd...! bizar fenomeen.
Om 19.00u gaan we eten. Er is weinig volk in 
de lodge en we zijn amper met 8 man in het 
restaurant.  Iedereen  is  warm  aangekleed  en 
houdt KW of overjas aan. Felipe eet met wollen 
handschoenen. 

Een uurtje later rekenen we af op de receptie en kruipen we snel in bed om van de warmwaterkruik 
te genieten. Het is hier echt koud (niks in vergelijking met de zware winterprik in België, waar het 
op nu 7 gr. C onder nul is, maar het contrast met de vorige dagen is heel groot...).

Zaterdag 19/1. Van San Gerardo de Dota naar La Gamba, Piedras Blancas, Las Esquinas 
Rainforest Lodge.

Tussen 06.00u en 07.00u nemen we enkele foto's van een piepklein nestje in een boom pal vóór 
onze bungalows: hier logeert een Vulkaankolibrie (Volcano Hummingbird / Selasphorus flammula), 
één van de kleinste vogeltjes van Costa Rica. Het nest is niet groter dan een halve tennisbal, en 
bestaat uit lichtgekleurde plantenafval. De buitenkant van het nestje is rijkelijk versierd met mossen 
en lichenen. Met veel moeite zien we 3 kopjes uit het nest te voorschijn komen; Fred installeert zijn 
statief en slaagt erin moedertje Volcano te filmen terwijl ze haar 3 jongen voedt!.
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We verlaten Trogon Lodge om 07.30u, nog steeds onder de indruk van de beelden van de negen 
quetzals die we hier in 2 dagen mochten observeren. Vóór het vertrek staat de kilometerstand op 
58.317 km. We hebben maar iets meer dan 200 km in de auto gezeten sinds donderdagochtend. 
Bitter weinig!
We rijden tot op de Cerro de la Muerte, waar we een geweldige mooie en speciale wolk zien.
Weervrouw Jill Peeters, aan wie we de foto's hebben doorgestuurd, wist ons te zeggen dat het om 
een  sterk afgelijnde aambeeldwolk ging, de onweerswolk cumulonimbus.

Op 3.000m hoogte  stoppen we even om een zoektocht te doen naar een “speciale” salamander die 
uitsluitend op deze grote hoogtes voorkomt. Er worden in een mum van tijd tientallen stenen, kleine 
rotsblokken en houtstronken voorzichtig omgedraaid, op zoek naar de Bolitoglossa pesruba, maar 
helaas niets te zien. Behalve dan voor René, die een ijskoude vervellende Groene Stekelhagedis 
vindt. Terwijl de rugzijde een fletse grijsgroene kleur vertoont, is de buikzijde des te opvallender: 
bruin, blauw, groen, zwart, roze en wit (foto).
Een toch ietwat onverwachte waarneming op deze hoogte! 

Qua vogels zien we hier de Vulkaanjunco (Volcano Junco / 
Junco vulcani)  en de  Roetlijster (Sooty Trush /  Turdus 
nigrescens),  allebei  bewoners  van  het  hooggebergte  en 
endemisch voor Costa Rica en West Panama.  
De  Junco  broedt  boven  de  boomgrens,  vanaf  3.000m 
hoogte. Omwille van de boskap hier op de flanken van de 
Cerro  de  la  Muerte,  ontstaan  er  grote  open  gebieden 
waardoor het leefgebied van de Junco zakt tot op 2.600m. 
Hij voedt zich met zaden, bessen, insecten en spinnen. Hij 
loopt  en  huppelt;  vliegen  doet  hij  maar  op  zeer  korte 
afstanden.
De Sooty Trush is met zijn 25 cm dubbel zo groot als de 
Junco. En hij weegt 4 keer zwaarder! Hij komt voor in eikenbossen en open grasgebieden vanaf 
2.200m. Hij is bestendig bezig met bladafval om te draaien, op zoek naar kevers en sprinkhanen.

Om 10.00u komen we aan in San Isidro del General. De dag voordien had Felipe geïnformeerd naar 
een grote apotheek waar ook permanent een dokter aanwezig is, om Walter te laten onderzoeken 
ivm de blijvende hoestbuien.   Na enig zoekwerk,  vinden we de juiste Farmacia Central.  Onze 
behandeling met  Ciprofloxacine wordt  door  de arts  goedgekeurd en Walter  krijgt  er  een echte 
hoestsiroop bovenop.
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We stappen een kleine bar binnen waar we koffie en warme choco drinken en een broodje kopen 
voor een bedelaar die om eten komt vragen. Op de 
straat  staat  een  zeer  originele  schoenenverkoper 
met een overvol geladen moto. Het vervoermiddel 
doet  tevens  dienst  als  uitstalraam.  We  arriveren 
rond  13.00u  in  “Field  Station  La  Gamba”,  een 
wereldbekend  biologisch  station,  dat  door 
Oostenrijkers wordt gerund.  Dankzij de hulp van 
de Oostenrijkse regering en duizenden donateurs 
zijn  grote  delen  onaangetast  regenwoud gekocht 
en  is  dat  nu  bekend  als  Austrians'  Rainforest. 
Samen  met  het  biologisch  station  en  de  kleine 
lodge is dit een voorbeeldig project van duurzaam 
toerisme. Door dit project verdient de bevolking van de onmiddellijke omgeving nu haar geld aan 
toeristische activiteiten in plaats van aan houthakken. Middenin deze idyllische plaats hebben wij 
het geluk bijna 2 volle dagen te verblijven.

Pal voor het inkomhek laat de starter van de auto het even afweten. Na enkele pogingen lukt het 
Felipe dan toch om opnieuw de motor aan de praat te krijgen. Het onthaal in het biologisch station 
is super: we worden opgewacht door een Geelkopcaracara  en drie vrij zeldzame Bruine hokko's. 
De Geelkopcaracara  (Yellow-headed Caracara -  Milvago chimachima) 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  deze roofvogel  ook vaak op de rug van  
runderen om de teken uit de huid te halen. Ook eieren en plantaardig voedsel staan op het menu.
De Bruine hokko (Great Curassow - Crax rubra) (foto),  een  fazantachtige vogel, is met 91 cm 
groot en 4 kg zwaar één van de grootste vogels van het regenwoud. Het gedrag van de bruine hokko  
is redelijk vergelijkbaar met dat van een kalkoen. De hokko leeft  voornamelijk op de grond al  

scharrelend  naar  voedsel  zoals  zaden  en 
vruchten,  aangevuld  met  insecten.  De  Bruine 
hokko is een monogame vogel; een koppel blijft  
het hele leven samen. Bij gevaar waarschuwt het  
mannetje en slaan de vogels op de vlucht. Zoals  
bijna alle hoendersoorten geven ze de voorkeur  
aan wegrennen in plaats van wegvliegen. Helaas 
wordt deze vogel met uitsterven bedreigd vanwege 
de  overmatige  jacht  op  het  dier  om  zijn  erg 
smakelijke vlees. De eieren van de Bruine hokko 
behoren  tot  de  grootste  van  de  vogels  uit  de 
regenwouden.  Het  ei  kan  de  grootte  van  een 
handpalm  van  een  volwassen  man  hebben.  In 

totaal legt het vrouwtje maar 2 eieren per leg, één keer per jaar.  Helaas redden veel kuikens het  
niet waardoor de populatie moeilijk herstelt.
En we observeren ook nog onze éérste Helmbasilisk (Common basilisk / Basiliscus basiliscus). De 
derde soort basilisken van deze reis! Deze basilisk wordt maximaal 80 cm lang en doet er meestal  
meer dan acht jaar over om deze lengte te bereiken. Het voedsel bestaat uit insecten en kleine  
ongewervelden, ook wel fruit en bessen worden gegeten. In tegenstelling tot veel hagedissen is deze  
soort waterminnend en kan ze goed zwemmen.

                                                                                                                                                  40



De mannelijke Helmbasilisk is eenvoudig te herkennen: de oudere mannetjes hebben een grote kam 
op de kop, en een grote vin-achtige kam op de rug. Vrouwtjes missen kammen of flappen en zijn 
kleiner. De juvenielen zijn bruin en hebben een gele of witte flankstreep. 

Zoals  de  Groene  basilisk  (cfr.  blz.  12)  wordt  ook  de  Helmbasilisk  de  Jezus  Christus-hagedis  
genoemd en is hij dus vooral bekend door het vermogen over water te rennen, ... en geen kleine 
stukjes:  rivieren  van  enkele  tientallen  meters  breed  kunnen  worden  overbrugd.  De  maximale 
snelheid is 15 km/u. Men dacht altijd dat in principe ieder dier over water kan rennen, als het maar 
genoeg snelheid ontwikkelt en niet te zwaar is. Deze dieren hebben huidflapjes tussen de tenen, en 
richten zich op als ze rennen, met de voorpoten langs het lichaam gestrekt. Uit recent onderzoek  
blijkt dat de exacte manier waarop de dieren de poten bewegen op het wateroppervlak van groot  
belang is; een miniem foutje in deze complexe beweging en de dieren gaan kopje onder!

In de lodge zelf, Las Esquinas Rainforest Lodge, worden we onthaald door Milagro, een lieve jonge 
en breed glimlachende dame, en krijgen we de bungalows 10, 11 en 12 toegewezen. Milagro legt 
ons uit hoe de zaken hier functioneren: wie iets wil drinken, neemt het zelf  uit de koelkast en 
schrijft  het  op  een  blad  papier.  Idem voor  souvenirs  en  handgemaakte  juweeltjes  en  maskers 
vervaardigd door de locals van het naburige dorpje La Gamba. Alleen voor de cocktails moet er 
beroep worden gedaan op een barman. Nog nooit meegemaakt in een lodge! 
Een kwartier later genieten we van een heel lekker middagmaal: soep van roots (wortels), beef met 
rijst en als dessert een zoet coconutsnoepje. Bij het verlaten van het restaurant  komen we een wijfje 
Great Curassow tegen, die rustig zit te scharrelen tussen de gebouwen, op zoek naar eten.
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Om 15.00u staat de sinds eergisteren gereserveerde gids Mario ons op te wachten,. Mario is onze 
zoveelste gids die als bioloog is afgestudeerd. We beginnen met de Bird trail en maken meteen 
leuke dingen mee: in het prille begin van de hike vraagt Fred aan Mario: “Do you have the Rocket 
frog here?” Cool antwoord van de gids: “Yes sir, on your left side”. En inderdaad, links van ons, 
tussen  het  bladafval,  zit  een  piepkleine  Raket  kikker  (Rainforest  Rocket  frog  /  Silverstoneia 

flotator,)  een  volwassen exemplaar  van  amper  2  cm 
groot!  Het  is  een  dagactieve  bodembewoner  uit  de 
familie van de pijlgifkikkers. De gifkikkers kunnen niet 
best horen; wel kunnen ze erg goed trillingen voelen. 
Met  de  ogen  kunnen  ze  alleen  beweeglijke  objecten 
waarnemen, omdat hun zenuwstelsel niet is ingericht 
op  het  herkennen  van  lichtpatronen,  maar  alleen 
lichtverschuivingen, dus beweging. Deze soort leeft in 
de onmiddellijke omgeving van beekjes, waar ze over 
stenen langs oevers kruipen en bij gevaar in het water  
proberen te ontkomen. 

En geen vijf  minuten  later,  weer  een  nieuwe soort  voor  de  Fred,  weer  één  van  de  gegeerde 
glaskikkersoorten  die op  ons verlanglijstje  stonden: 
Reticulated Glass frog (Hyalinobatrachium valerioi). 
De “valerioi”  is  de enige glaskikkersoort  waarvan 
het  mannetje  ook  overdag de  eitjes  beschermt  (zie 
Weetjes over de glaskikkers in het algemeen, blz. 26),  
vooral dan tegen insecten zoals wespen. Dit kikkertje  
is groen met een groot aantal ronde gele vlekken op 
de rug, omringd door piepkleine zwarte puntjes. Dit 
kleurpatroon lijkt heel erg op het eilegsel dat tegen 
een blad wordt geplakt, en één eipakket is even groot  
als  de  glaskikker  zelf.  Verwarring  troef  voor  die 
wespen!

En we blijven maar juichen. Nu komen er twee nieuwe anolissoorten aan bod, de Golfo Dulce anole 
(Norops polylepis) en de Canopy anole (Norops lemurinus).
Anolissen hebben kenmerken die vooral bekend zijn bij andere families van hagedissen. Kameleons  
bijvoorbeeld kunnen snel  van kleur  veranderen en gekko's  zijn  bekend door de kleefkussentjes  
onder hun poten. Agamen op hun beurt hebben een eenvoudige vorm van communicatie ontwikkeld  
door met de kop te knikken. “Onze” anolissen hebben deze eigenschappen allemaal; ze kunnen snel  
van kleur veranderen, hebben kleefkussentjes en kennen een vorm van communicatie. Ze hebben 
zich zelfs gespecialiseerd door gebruik te maken van een bont gekleurde keelwam die ze open  
spreiden om een wijfje te lokken of om hun territorium te verdedigen tegen een indringer. 

“Onze” polylepis komt alléén maar voor in de streek waar we ons nu bevinden, het Zuidwesten van  
Costa Rica.  De soortnaam poly-lepis betekent 'veel-schubbig' en dat is in zijn courante Engelse 
benaming ook terug te vinden: “Many-scaled Anole”. Deze soort blijft vrij klein in vergelijking met  
andere anolissen en bereikt een kop-romplengte van maximaal 5,9 centimeter. De poten zijn relatief  
lang. De keelvlag is oranje met een witachtige basis.

De Norops lemurinus verblijft meestal in de kruinen van de bomen (de canopy) en is dus zelden te  
zien op grondniveau. Hij komt regelmatig zonnen, open en bloot, op takken en grote bladeren. Dit  
zijn de uitgekozen momenten om hem te zien te krijgen. Hij is uiterst lenig, springt vlotjes van het  
ene blad op het andere en verdwijnt bliksemsnel tussen kleine twijgjes.
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Na een forse en moeilijke klim over vochtige rotsen en slipperige wortels, zegt Mario ons dat er 
hier, op twee meter van ons, een slangetje in een boom zit. Aan ons om uit te kijken en het te 
ontdekken.  We “vinden”  de Wimpergroefkopadder,  in  de  groene lichenen kleurfase;  de vorige 
Wimpergroefkop was die citroengele van de OTS-wandeling (blz. 30). Deze slang zit al 3 dagen in 
dezelfde boom, op dezelfde tak: deze soort jaagt in “sit and wait-strategy”, waarmee wordt bedoeld 
dat het diertje onbeweeglijk blijft  zitten, liggen of hangen, geduldig wachtend op een toevallig 
voorbijkomende prooi. 
Nog tijdens deze wandeling vraag ik Mario of hij  hier al  een helmleguaan heeft  gezien. “Zeer 
sporadisch”,  klinkt  het  antwoord,  “laatste keer een jaar geleden”...  Minder dan 2 minuten later 
draait  hij  zich  naar  ons,  met  een  brede  smile  en  roept  enthousiast:  “Helmeted  iguana” 
(Corytophanes cristatus)! We zien inderdaad een mooi exemplaar, ongeveer 30 cm lang, schitterend 
gecamoufleerd tegen de schors van de boom. Zelfs de gids is gelukkig met deze waarneming! 
De  Helmleguaan,die  zelden  wordt  gezien  omwille  van  zijn  camouflage,  “hangt”  in  verticale  
houding tegen de stam van een boom. Hij wordt ongeveer 35 centimeter lang, waarvan twee derde  
staart. Hij kan heel snel van kleur veranderen, van roodbruin tot olijfgroen en zelfs volledig zwart,  
met of zonder onregelmatige anders gekleurde vlekken, wat hem zo goed als onzichtbaar maakt op  
de schors van een boom. Mede door deze camouflage en door het feit dat ze relatief ver van mekaar  
leven (zeer lage populatiedensiteit) worden ze zelden waargenomen. 

De kop is zeer stomp en, in tegenstelling tot de verwante  
basilisken, heeft zowel het  mannetje als het  vrouwtje een 
verhoogde kam op de kop, die bij deze soort vrij hoog is.  
Ook  is  een  keelzak  aanwezig;  bij  bedreiging  opent  de 
hagedis de bek en zet de keelzak op; in combinatie met de 
onbeweegbare helm lijkt de kop dan drie keer zo groot. Een 
bizar en indrukwekkend zicht. Boven op het hoofd, tussen 
de  ogen,  is  een  kleine  zonk,  waarin  zich  dauw  kan 
opstapelen.  De  habitat  van  deze  leguaan  bestaat  uit 
regenwouden met een hoge luchtvochtigheid, waar hij op 
takken en boomstammen leeft. Het is geen actieve soort: de 
leguaan zit de hele dag stil  om pas bij  een langslopende 
prooi snel toe te slaan. Door het feit dat dit dier zeer weinig  
beweegt, wordt er af en toe een exemplaar waargenomen 
dat algengroei in die zonk op het hoofd vertoont! Op het  
menu  staan  kleine  tot  middelgrote  spinnen,  rupsen, 
sprinkhanen en duizendpoten. De afzet van eitjes kan het  
gehele  jaar  door  plaatsvinden,  ze  worden  ondiep  in  de 
bodem afgezet.  De 5 tot  10 eitjes komen pas na 5 tot  6  
maanden uit. Wanneer een helmleguaan zich bedreigd voelt  
door een predator, bevriest hij letterlijk zijn houding en kan  
dat  ettelijke  uren  uithouden.  Wanneer  een  slang  nadert,  
blaast hij zijn keelzak op en strekt hij zijn poten om er veel  
groter uit te zien. Wanneer dit nog niet voldoende is, dan 
simuleert hij aanvallen met opengesperde mond. Af en toe gaat hij over tot echt bijten. 

Qua vogels worden we getrakteerd op Zwartkeeltrogon (Black-throated Trogon / Trogon rufus), 
Zwartwangmiertangare (Black-cheeked Ant-Tanager / Habia atrimaxillaris),  Streepkopmuisspecht 
(Streaked-headed  Woodcreeper  /  Lepidocolaptes  souleyetii),  Roodkruinspecht  (Red-crowned 
Woodpecker  /  Melanerpes  rubricapillus),  Blauwkapmotmot  (Blue-crowned  Motmot  /  Momotus 
momota),  Rode miertangare  (Red-crowned Ant-tanager  /  Habia  rubica).  Een heel  mooie  reeks 
vogelwaarnemingen!
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Onze wandeling zit  erop. Het was een knappe maar vermoeiende trip tijdens dewelke we veel 
hebben gezien en bijgeleerd.
Rond  17.30u  trekken  we  naar  de  bar  en  zien  we  een  groep  van  23  vleermuizen,  achter  een 

nagebootst  verkeersbord  met  de  vermelding  “Bats 
crossing”! Het gaat om Tweestrepige zakvleermuizen 
(Greater White-lined Bat / Saccopteryx bilineata), die 
hier hun vaste stek hebben. Binnen dit en een uurtje 
zullen  ze  allemaal  op  jacht  zijn  en  is  hun  hoekje 
verlaten. De mannetjes Zakvleermuizen bezitten in de 
hoek van de vleugel een vreemde structuur die op een 
zakje lijkt. Groepen bestaan uit één mannetje en een 
groot aantal wijfjes. Elk individu van de groep slaapt  
op een kleine afstand van de anderen, met het kopje 
naar beneden, de voorpoten gespreid en een opgericht  
hoofd. Ze houden zich vast aan de wand van de muur  

met de achterste poten en de duimen van de voorpoten. Wanneer de duisternis invalt, vliegt het  
mannetje over zijn harem en verspreidt hij over de wijfjes een sterk riekend mengsel van urine en 
ander lichaamsvocht dat hij bewaart in die vleugelzakjes.  

In afwachting van het avondmaal vullen we onze vrije tijd op met het observeren en filmen van 
enkele ruziënde vleermuizen die blijkbaar te dicht bij elkaar zitten en genieten we van Daikiri's...! 
én we praten over de te nemen beslissingen i.v.m. de verplaatsing van maandag 21/1. Dan moeten 
we naar Luna Lodge in Carate, in het zuiden, aan de ingang van het Corcovado N.P.. Maar tussen 
Puerto Jiménez en Carate is de sowieso al moeilijke weg zwaar beschadigd door de stortregens van 
vorige weken. We hebben de keuze tussen een klein Cessna-vliegtuigje of een 4x4 taxi. Het gebied 
dat we gaan doorkruisen lijkt bijzonder mooi en wild, en dus loont het de moeite om de weg af te 
leggen in 4x4. Als dat tegenvalt, kunnen we nog altijd beslissen om 3 dagen later de terugweg met 
de Cessna te doen. Afspraak wordt gemaakt door Felipe met Olman, de taximan en er wordt met de 
lieve chauffeur overeengekomen dat onze eigen auto in zijn voortuin veilig kan worden geparkeerd. 
We zullen dan wel de bagage moeten opsplitsen en een deel in de auto achterlaten in geval we met 
het vliegtuig terugkomen, want de kans bestaat dat er geen 
plaats genoeg is voor 4 man én bijhorende valiezen. Op 
het  ogenblik  dat  ik  dit  reisverslag  neerpen  (we  zijn  9 
februari),  hoor  ik  op  de  radio  dat  er  in  Charleroi  een 
identieke  Cessna  is  gecrasht,  alle  5  inzittenden  zijn 
overleden...
In  afwachting van het  avondmaal  trekken we nog even 
naar de kamers om iets proper aan te trekken. Het is hier 
heel  warm en vochtig.  Om T-shirts en hemden te laten 
drogen,  vindt  Fred  een  nieuwe  versie  van  de 
droogtrommel  uit.  Flexibele  metalen  “droogkuis-
kapstokken”  uit  Kontich  worden  bewerkt  tot  een 
aangepaste versie die aan de grote plafondventilator wordt bevestigd. Ventilator wordt aangezet op 
de gepaste  snelheid en de was zwiert  urenlang rond. Bijkomend voordeel  is  dat  er  veel  meer 
luchtverplaatsing is waardoor er een groter (vals) gevoel van frisheid onstaat.

Om 19.00u gaan we eten. Het aangeboden fruitsap, Maracuya / Passievruchtensap, is heel lekker!
En een uur later staat Mario weer klaar voor de nachtwandeling. Zeer vruchtbare hike, met tal van 
soorten, waaronder weer enkele nieuwe! We zien eerst een boomkikker, zonder Nederlandse naam, 
en zelfs de Engelse naam lijkt niet vast te liggen: Panama Cross-banded Tree frog (Smilisca sila). 
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Deze nachtactieve kikker is vrij algemeen in Panama en vergroot zijn verspreidingsgebied in het  
Zuidwesten van Costa Rica, waar hij toch nog zeldzaam is. Hij leeft in de onmiddellijke buurt van  
schaduwrijke poeltjes en lichtstromend water, zoals hier het geval is. 
Dan is het de beurt aan de Bolivian White-lipped frog (Leptodactylus bolivianus). 
Zijn groot maar geïsoleerd verspreidingsgebied hier in het Zuidwesten, ligt 300km weg van de 
meest dichtbijgelegen populaties in Panama. Deze padachtige kikker leeft in alle soorten biotopen,  
van droge bossen, rivieren en stedelijke gebieden tot in plantages en riolen.
We zijn nog altijd geen 20m verwijderd van het restaurant en de gids wijst naar een kleine open 
plek  aan  de  voet  van  een  boom...  daar  ligt  de  door  de  Fred  verhoopte  en  langverwachte 
Lanspuntslang (Fer-de-Lance / Bothrops asper)! Felipe roept onmiddellijk Walter en René die in de 
bar  zitten  om  mee  te  “genieten”  van  de 
waarneming van deze gevaarlijke en terecht 
zeer  gevreesde  slang.  Het  is  een  klein 
exemplaar, naar schatting 60 cm lang, maar 
er bestaat geen discussie: deze wordt NIET 
gevangen!
De  gewone  lanspuntslang,  ook  wel  
speerpunt  genoemd,  is  een  slang  uit  de 
familie Adders (Viperidae). Opmerkelijk is  
dat de Franse naam voor deze soort fer-de-
lance ook door de Engelsen wordt gebruikt.  
Deze  slang  dankt  de  naam  aan  de 
karakteristieke vorm van de kop: breed en 
driehoekig  met  een  spitse  neuspunt.  
Biologisch  gezien  zijn  het  eigenlijk  
ratelslangen zonder ratel, maar met een vergelijkbaar vergif. Een beet dient dan ook te allen tijde  
vermeden  te  worden;  deze  is  onbehandeld  vaak  dodelijk,  en  een  beet  veroorzaakt  zelfs  na  
behandeling ernstige zwellingen. Omdat deze slang nog algemeen voorkomt en ook nog eens vrij  
agressief is, is hij jaarlijks verantwoordelijk voor enkele tientallen doden, hoewel sommige bronnen  
beweren dat het er meer dan 1000 zijn. De maximale lengte is 1,9 meter, maar veel exemplaren zijn  
kleiner  en  blijven  onder  de  meter.  Deze  soort  heeft een  grote  kleurvariatie  maar  is  meestal  
lichtbruin  met  schuine  strepen  op  de  rug,  die  soms  een  nettekening  vormen.  Verder  is  de  
lanspuntslang te herkennen aan de grote ogen met verticale pupil, met daar iets onder aan de  
voorzijde twee openingen. Deze zitten schuin onder de neusgaten en bevatten de infraroodzintuigen 
om prooien op te sporen. De lanspuntslang is een bodembewoner en leeft in velden, graslanden en  
bosranden,  maar  verstopt  zich  overdag  ook  wel  in  struiken.  Het  voedsel  bestaat  uit  kleine 
zoogdieren, met name ratten, maar soms ook andere slangen en grotere dieren zoals kleine wilde  
zwijnen, terwijl de kleinere exemplaren zich tegoed doen aan hagedisjes.

Om kwart  vóór  negen  krijgt  de  Fred  zijn  zoveelste 
adrenalinestoot te verwerken.  Vier nieuwe soorten op 
één  rij,  waaronder  twee  voor  hem  nog  onbekende 
glaskikkersoorten!  Wel  bekend  van  de  “boekskes”, 
maar  nooit  in  levende  lijve  waargenomen!  de 
Powdered Glass frog (Teratohyla pulverata) (foto links) 
en  de  Smaragd  glaskikker   (Emerald  glassfrog  / 
Espadarana prosoblepon). 

Teratohyla pulverata is een kleine glaskikker die amper  
2,5cm groot is. De kleur is groen en de rug is bedekt  
met talloze piepkleine witte puntjes. Dit is terug te 
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vinden in de naam “pulverata”  wat kan worden vertaald als “besproeid met”. De buikzijde is  
doorschijnend, waardoor hart, lever en darmen volledig zichtbaar zijn. Hij leeft in de begroeiing 
van de oevers van waterloopjes in het  tropisch regenwoud. In Costa Rica is hij  uitstluitend te  
vinden  in  het  gedeelte  van  het  land  waar  we  nu  verblijven.  De  mannetjes  roepen  vanaf  de  
bovenzijde van groene blaadjes. Over de strijd om een wijfje te bemachtigen en de paring is weinig  
bekend.  Deze  soort  draagt  geen  enkele  zorg  voor  de  eitjes  en  dus  ook  geen  bewaking,  in  
tegenstelling met andere  glaskikkers.

De andere nieuwkomer,  Espadarana prosoblepon, is  iets 
groter  dan de vorige soort,  maar dat  is  nog altijd maar 
max. 3 cm! (foto rechts). Het hoofd is breder dan het lang 
is en de bolle ogen staan heel hoog naar boven gericht  
met  een  horizontale  elliptische  pupil.  De  huidskleur  is  
smaragdgroen  met  soms  kleine  zwarte  stipjes.  De 
mannetjes  zijn zeer territoriaal en gevechten kunnen tot  
30 minuten lang duren. Ze gebruiken de grote sporen die 
ze aan de voorarm hebben en houden zich alleen nog vast  
aan de vegetatie met hun achterste poten. Ze proberen dan 
de tegenstander van een blad of een takje af te worstelen.  
De paring bij de Smaragd glaskikker gebeurt systematisch 
na 02.30u 's nachts, en dan worden de eitjes bevestigd aan 
blaadjes, takken of aan met mos bedekte stenen. Een eipakketje bevat ongeveer 20 zwarte eitjes. 

De twee andere nieuwe soorten zijn de Zandloperkikker (Hourglass Tree frog /  Dendropsophus 
ebraccatus) en een fluitkikkersoort: Broad-headed Rain frog (Craugastor megacephalus).

De Zandloperkikker (foto links) dankt zijn naam aan de 
tekening  op  de rug:  een  roodbruine  zandloperachtige 
vlek op een gele achtergrond. Wordt ook Harlekijn- of 
Clownkikker genoemd. De mannetjes zijn max. 3 cm en 
de wijfjes max. 4 cm groot. Er is weinig geweten over 
hun  dieet,  maar  zijzelf  vallen  dikwijls  ten  prooi  aan 
slangen,  kikkeretende  spinnen  en  een  hoog 
gespecialiseerde vleermuis, de Bulldog Fishing bat. De 
Zandloperkikker is het enige gewervelde dier waarvan 
is vastgesteld dat het de eitjes zowel in als uit het water 
kan leggen, in functie van de lokale omstandigheden. 
Wanneer verschillende mannetjes roepen om wijfjes te 
lokken, kan “ebraccatus” de timing van zijn geluiden 

aanpassen om overlapping te voorkomen. Wijfjes kiezen mannetjes niet om hun grootte of hun 
kracht, maar laten zich leiden door de frequentie en het ritme van hun roepen.  

Bij de tweede soort, de Craugastor megacephalus, is vastgesteld dat de populaties heel snel achteruit 
gaan, omwille van de schimmels Batrachochytrium dendrobatidis en chytridiomycosis.
En  dan volgen nog Smooth-skinned  toad,   twee glaskikkers:  Reticulated  Glass  frog  en  Spiny 
Cochran frog en we hebben het geluk een metamorfoserende zangcicade te kunnen observeren.  
Ongelooflijk:  op  2  uur  tijd  hebben  we  10  verschillende  soorten  gezien,  waarvan  4  soorten 
glaskikkers, en dit buiten het regenseizoen! De biodiversiteit en het aantal beestjes per soort is hier 
fenomenaal!
We sluiten de wandeling af met een concert van een fluitkikkersoort, de Tink kikker.  
Het is 21.30u, Walter en René zitten nog in de bar waar verschillende Aziatische huisgekko's op 
kleine insecten zitten te jagen. 
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Rond 22.30u gaat iedereen slapen, na deze welgevulde dag. Walter heeft zijn privé-muggenvanger: 
een vleermuis hangt pal boven de ingang van zijn bungalow.
Achter de kamer van Fred zit een Reuzenfluitkikker aan de ingang van een muizenholletje. Telkens 
hij het beestje wil filmen, verdwijnt het met een spurt in het gaatje. En telkens, na enkele minuten, 
komt het heel voorzichtig weer te voorschijn. Om 23.20u geeft Fred zijn pogingen op en kruipt hij 
in zijn eigen “holletje”.

Zondag 20/1, La Gamba, Esquinas Rainforest Lodge.

Om 06.00u doen we een korte wandeling tijdens dewelke Mario enkele leuke plekken toont aan 
Felipe  om  straks  met  ons  te  doen,  wanneer 
Mario een strandwandeling zal maken met een 
andere  groep.  We  hebben  het  geluk  om 
minutenlang  een  Grote  kuifsjakoehoen  te 
kunnen observeren; hij is rustig rode bessen aan 
't eten en trekt zich van ons niets aan! Dit laat 
ons  toe  er  mooie  foto's  en  videoclips  van te 
maken! (foto rechts).
Verder  ook  nog  een  nieuwe  toekansoort,  de 
Zwartnek-arassari  (Fiery-billed  Aracari  - 
Pteroglossus  frantzii) en  een  nieuwe 
gifkikkersoort, de piepkleine Talamanca Raket 
kikker  (Striped  Rocket  frog  /  Allobates 
talamancae). 
Dit klein en vrij algemeen kikkertje van de familie Gifkikkers, is chocoladebruin en amper 2,5 cm  
groot.  De  bijna  zwarte  flanken  zijn  afgelijnd  door  2  lichter  gekleurde  strepen,  de  bovenste  
bronskleurig, de onderste eerder witachtig. Het leeft merendeels in de onmiddellijke omgeving van  
snelstromende beken. Bij deze soort zijn het de wijfjes die een territorium verdedigen, en niet de  
mannetjes. Beide ouders doen aan broedzorg door pasgeboren dikkopjes op hun rug naar het water  
te brengen, in groepjes van soms méér dan 10 kikkervisjes per keer. Hoewel “talamancae” zich 
voedt met mieren, maakt hij geen voorraad alkaloïden aan en is dus niet toxisch.

Na  het  ontbijt  gaan  we  de  Ocelot-trail  aflopen,  maar  we  beginnen  eerst  bij  de  oude 
bananenplantage,  waar  onze  gids  een 
Wimpergroefkopadder  weet  zitten.  De  slang  is 
moeilijk zichtbaar... Felipe komt enkele ogenblikken 
later aangestormd met een ladder, wat het waarnemen 
en het fotograferen duidelijk vergemakkelijkt. 
We  observeren  er  ook  een  Goudhaas  (Central 
American  Agouti  -  Dasyprocta  punctata), ook 
Braziliaanse agoeti genoemd. Het is een middelgroot  
knaagdier dat  tot  60 cm lang kan worden met een 
slank gebouwd lichaam en dunne poten. De vacht is  
goudbruin.  De  goudhaas  leeft  in  het  
Amazoneregenwoud en is een dagactief dier dat zich 

voedt met zaden en afgevallen vruchten. Hij kan snel rennen en goed springen. 
We moeten zien waar we onze voeten zetten, want hier is een kolonie Parasolmieren (Leaf-cutter 
Ant –Atta cephalotes) actief. Deze mieren, ook Bladsnijdermieren genoemd, gaan nog dikwijls ons 
pad kruisen.                                                                                                                                   
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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!                                    
En het kan nog straffer:  de werksters die zorgen voor de bevoorrading van hun kolonie hebben 
vlijmscherpe kaken, die geleidelijk afstompen door het onophoudelijk knippen van bladeren. Deze 
werksters met “versleten” kaken zijn tweemaal meer energie en tijd kwijt bij het afsnijden van een 
blad.  Ze blijven  echter  nuttig:  ze schakelen  over  op het  vervoer  naar  het  nest  van versneden  
vegetatie.  Het  is  de  eerste  keer  dat  werkverdeling  op  basis  van  afnemende  vaardigheden  is  
vastgesteld bij Parasolmieren (Nat. Geogr. Juni 2011). 

Bij  het  begin  van de  Ocelot-trail  schiet  er  een  kleine  slang weg  vóór  de  voeten  van  Felipe: 
onmogelijk  hier  een  naam  op  te  plakken.  Maar  de  grote  Ameiva  festiva,  met  prachtige 
turkooisblauwe staart, die krijgen we wel goed te zien. 
 
Na een lekker middagmaal staat onze derde wandeling van de dag op het programma. José, een 
oudere gids die Mario vervangt, staat al klaar om ons door een nieuw stuk regenwoud te loodsen. 
En het begint al goed: een Helmleguaan (de soort waarvan Mario er tot gisteren nog maar één had 
gezien in  één jaar  tijd!),  een Gestreepte  basilisk, een Helmbasilisk,  een Pug-nosed Anole,  een 
Brilliant Forest frog, een Boulenger's Tree frog en opnieuw een nieuwe amfibiesoort voor de reis: 
Pigmy rainfrog / Pristimantis ridens, piepklein kikkertje met een kenmerkende kleine zwarte streep 
boven de ooropening. Hij voedt zich met spinnen en mieren.
En aan vogels  met  bijzondere Nederlandse namen ontbreekt  het  hier  ook niet: Roodkruintiran 
(Social Flycatcher / Myiozetetes similis), Witkeelklauwiertangare (White-throated Shrike-Tanager / 
Lanio  leucothorax)  (foto  midden),  Grote  bloedstuitbuidelspreeuw  (Scarlet-rumped  Cacique  / 
Cacicus  uropygialis)  (foto  links),  Zwartbuikwinterkoning  (Black-bellied  Wren  /  Thryothorus 
fasciatoventris), Geelsnaveltroepiaal (Yellow-billed Cacique / Amblycercus holosericeus), de enige 
gitzwarte vogel in Costa Rica met knalgele lange conische bek en opvallende oranje-gele ogen, en 
het Suikerdiefje (Bananaquit / Coereba flaveola) (foto rechts), een kleine vogel die zijn naam dankt 
aan zijn bijzonder eetgewoonte. Hij eet voornamelijk nectar van bloemen, maar waar veel vogels  
daarbij de bloemen bestuiven, prikt het Suikerdiefje een gaatje in de bloemkelk. Hij zuigt de nectar  
uit de bloem zonder "er iets voor terug te doen", een diefje dus.

Van oorsprong kwam het suikerdiefje voor in de dichte wouden, maar al jaren zoekt hij ook de mens  
op, omdat hij  ervaren heeft  dat  ook de mens gek is op zoetigheid.  Suikerdiefjes leven meestal  
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solitair, ze zwermen wel in groepen maar dat is alleen op plaatsen waar voedsel te vinden is. Man 
en pop bouwen samen een nestje van grassen en bladeren, meestal een soort horizontale cylinder.  
De binnenkant wordt bekleed met allerhande fijn materiaal. Zodra het popje het nest goedkeurt  
wordt er gepaard en zal de pop in het nest verdwijnen. De man bewaakt haar en het nest tijdens de 
nestbouw fel. Als er eenmaal eitjes zijn, mag moeder het echter zelf uitzoeken, met de verzorging  
verder bemoeit hij zich nauwelijks.

We gaan even douchen en spreken af om 18.00u in de bar.
By  the  way,  Walter  heeft  nog  altijd  zijn  persoonlijke 
vleermuis op zijn terras zitten.
Wachtend  op  Felipe  en  het  avondmaal,  blijven  we  een 
“slechte” gewoonte onderhouden: Daikiri!  Voor mensen die 
thuis bijna nooit alcohol drinken, doen we wel ons best hier 
op reis!
Op  de  trap  naar  een  niet  in  gebruik  zijnde  open 
bovenverdieping  liggen  zwartwitte  uitwerpselen.  Mario 

identificeert ze als zijnde van een slang. De structuur van het plafond is inderdaad gunstig om een 
dergelijke logé te hebben. Na enig zoekwerk vindt Fred een vervelling tussen de balken, maar te 
hoog om ze te kunnen meebrengen. Op hetzelfde plafond toont Mario ons een Knolstaartgekko. 
 Na het avondmaal, dat telkens wordt opgediend door dames die vanuit de keuken met grote potten 
en  borden  te  voorschijn  komen,  vertrekken  Mario,  Felipe  en  Fred  voor  de  zoveelste 
avondwandeling.  Mario  heeft  een  vriend  gevraagd  om mee te  gidsen:  Filip,  een  Oostenrijkse 
student die in La Gamba werkt en logeert. Hij houdt zich vooral bezig met slangen, dat klinkt als 
muziek in de oren van Fred.
Na een kwartier hebben we al 5 Lanspuntslangen (Fer-de-Lance) waargenomen, allemaal relatief 
kleine exemplaren van minder dan 1 m lang. Wat onze 2 gidsen nog nooit hadden gezien, en de 
Fred uiteraard ook nog niet, was een Fer-de-lance die rustig door een plas water zwom, echt zoals 
een Ringslang dat bij ons doet, mooi slingerend met het lichaam en de kop netjes boven water. 
Verder  nog  2  Noordelijke  Kattenoogslangen  (Northern Cat-eyed  Snake  /  Leptodeira 
septentrionalis), m.a.w. 7 slangen in één wandeling! Eén van die Kattenslangen ligt mooi opgerold, 
niet  ver  van  de  bar:  Fred  vraagt  Felipe  om  René  en  Walter  te  gaan  halen  om  ook  van  die 
waarneming te kunnen genieten. 
De Kattenslang 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 Roodoogmakikikker.  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 voor de mens.
Fred krijgt zijn zesde soort glaskikker van de reis te zien!: 
Mario  toont  hem  nl.  een  Fleischmann's  Glass  frog 

(Hyalinobatrachium fleischmanni), uitgesproken de meest voorkomende glaskikker in Costa Rica. 
Het gaat om een kleine lichtgroene kikker met gele of geelgroene spots en een witte, gedeeltelijk  
doorschijnende buik waar het witte skelet zichtbaar is. Het is moeilijk om hem te onderscheiden van 
andere soorten zoals T. pulverata en de S.albomaculata, behalve dan aan de buikzijde, waar, bij  
deze laatste, de buik volledig transparant is en dus alle organen zichtbaar zijn. De wijfjes plakken  
hun eitjes aan de onderkant van een blad dat boven het water hangt. 's Nachts zitten de mannetjes 
op het eipakketje om het te bewaken en uitdroging te vermijden, o.m. door af en toe lichaamsvocht  
over de eitjes af te scheiden. Een moeilijke evenwichtsoefening, want overbevochtiging, met als  

                                                                                                                                                  49



gevolg  schimmelinfectie  en  predatie  door  de  larven  van  bepaalde  fruitvliegen,  is  de  grootste  
doodsoorzaak van de embryo's.   

En  het  feest  is  nóg  niet  gedaan:  er  komen  nog  méér  amfibieën  aan:  reeds  gekende  zoals 
Zandloperkikker, parende Drab Tree frogs en Bolivian White-lipped frog, maar ook weeral een 
“nieuwe” interessante soort: de Túngara frog (Engystomops pustulosus) (foto rechts) met als lokale 
naam “Sapito de pustulas” wat “kleine wrattige pad” 
betekent.  Speciaal  aan  deze  soort  is  dat  er  een 
schuimnest  wordt  gemaakt.  Wanneer  een  koppeltje 
paart, gaat het mannetje in het midden van de rug van  
het wijfje zitten en, met ritmische bewegingen, verwerkt  
hij vocht dat door het wijfje wordt geproduceerd tot een  
schuimmassa  waarin  de  eitjes  worden  afgezet.  Het  
drijvende  schuimnest  beschermt  het  legsel  tegen 
uitdroging, zonlicht, te hoge temperaturen en mogelijke 
schimmels tot wanneer de dikkopjes het nest verlaten.   
We krijgen ook nog een Roodoogmakikikker te zien, in 
de onmiddellijke buurt van uitkomende eitjes waarvan 
dikkopjes van een blad  mooi in een poeltje schuiven. 
Hier liggen ook 2 grote jagende oeverspinnen van het geslacht Dolomedes op de loer.

Als afsluiter wordt er nog een Gladiatorboomkikker (Rosenberg's Gladiator Tree Frog / Hypsiboas 
rosenbergi) te voorschijn getoverd! En dan nog wel ééntje met een mug op het puntje van zijn neus! 
Enkele  verrassende  weetjes  over  deze  boomkikker:  vanaf  de  maand  maart,  start  van  het  
paarseizoen, begint het mannetje met het bouwen van een nest: op de rand van een zachtstromende 
beek graaft hij een zeer ondiep kuiltje van 20 tot 50 cm diameter breed en wacht tot wanneer deze  
zonk is volgelopen met water. Dan gaat hij er middenin zitten en begint te roepen om een wijfje te  
lokken;  nadat  zij  het  nest  heeft  onderzocht  én  goedgekeurd,  kruipt  het  mannetje  op haar  rug.  
Eenmaal  in amplex kan het  wijfje  beginnen met  het  leggen van ong.  3000 eitjes,  die  aan het  
wateroppervlak liggen. 

Na enkele dagen worden de dikkopjes geboren. En 
5 weken later zullen “miniboomkikkertjes” het nest  
verlaten.  Gedurende  het  hele  proces  zal  het 
mannetje  zeer  fel  het  nest  beschermen  tegen 
mannelijke soortgenoten. Deze proberen immers de 
rand van het nest te vernietigen waardoor de eitjes 
in dieper water kunnen terechtkomen en sterven bij  
gebrek aan zuurstof. De naam 'Gladiator' wordt nu 
duidelijk: het gaat hier om een gevecht op leven en 
dood, waarbij deze kikkers gebruik maken van een 
scherp  beenderig  uitsteeksel  dat  zich  op  beide 
“handen”  bevindt.  Dat   puntige  spoor  wordt  
gebruikt  als  dolk  waarmee  ze  ogen  en 

ooropeningen van de tegenstander proberen te  beschadigen! Uit recent onderzoek blijkt dat die  
gevechten alleen plaats hebben waar er gebrek is aan goede nestgelegenheid, waardoor de druk op 
de mannetjes fel toeneemt. Op andere plaatsen lijken onze “gladiatoren” zich vredig te gedragen.

Om 22.40u verschijnt de Fred opnieuw in de bar, waar René en Walter, na bijna 3 uur te hebben 
zitten filosoferen, nog genieten van een lekkere Imperial. We drinken nóg enkele glaasjes, noteren 
zorgvuldig onze consumpties en verlaten de bar pas om 23.30u... 
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Maandag 21/1. Van La Gamba naar Carate, Luna Lodge.

Om 06.00u zijn we al bezig met het opsplitsen van de bagage. Met goede wil en dito humor slagen 
we er in om het naar Carate mee te nemen volume tot de helft te reduceren. Vandaag rijden we dus 
de Peninsula de Osa binnen, het wildste en meest ongeschonden deel van Costa Rica.

Na een uitgebreid ontbijt vertrekken we naar Puerto 
Jiménez. De kilometerstand staat op 58.544 km. Van 
zaterdagochtend  in  San  Gerardo  de  Dota  tot 
vanmorgen  bij  het  verlaten  van  Piedras  Blancas 
hebben we 227 km gereden, wat uiteraard heel weinig 
is.
Hier begint al  een beetje het  avontuurlijke gedeelte 
van de reis: er liggen al serieuze plassen en  een paar 
houten bruggen op ons te wachten, waar we met de 
auto over moeten.... 

Onderweg zien we Geelkopcaracara, Zwarte gier en Koereigers (Cattle Egrets – Bubulcus ibis) die 
bij  het  vee zitten.  Elk rund heeft  rond zich een paar koereigers die de insecten opeten die de  
wandelende koeien doen opspringen. ’s Avonds gaan de reigers in groep op een vaste plaats slapen.  
Zo kunnen ze zich beter  beschermen tegen de vijand of tegen gevaar.   ’s Morgens vertrekken ze 
weer, elk naar hun “werk”, dikwijls op de rug van een rund.
In Tortuguero zagen we de Groefsnavelani, hier krijgen we zijn tegenhanger voor de Pacifische 
kant,  de  Gladsnavelani  (Smooth-billed  Ani  /  Crotophaga  ani).  Deze  soort  maakt  een 
gemeenschappelijk nest, samen met enkele paren. Nadat de wijfjes er hun eitjes hebben in gelegd,  
zorgen ze om de beurt voor het uitbroeden van het legsel en het voeden van de jonge vogels. Het  
aantal  eitjes  kan tot  30 uitlopen,  maar  er  komen er gemiddeld maar  10 uit.  Er  kunnen tot  3  
broedsels per jaar voorkomen, en de jonge vogels van een vorig legsel helpen de ouders bij het  
voeden van de volgende generatie. 

Bij een klein tankstation stoppen we voor frisdrank en... lekkere donkere chocolade!
Felipe belt al met Luna Lodge om een gids te reserveren voor vanavond en morgen.

Om 10.00u komen we aan bij het huis van Olman, onze taximan die we nodig hebben om het zeer 
moeilijk gedeelte van het traject te overbruggen. Het nuttige deel van de bagage wordt overgeladen 
in  de jeep,  de rest  blijft  in  onze auto,  en  om 10.40u 
verlaten we Puerto Jiménez richting Carate. De afstand 
is  maar  42  km,  maar  naar  schatting  zullen  we  er 
ongeveer 2 uur over doen...! dat belooft!
Enkele  moeilijke  stroken  worden  door  Fred  gefilmd 
vanuit de auto. Dat zou mooie beelden kunnen opleveren 
voor  de  film.  We  zien  2  soorten  apen, 
Zwarthandslingeraap en Mantelbrulaap, en iets verder de 
Wegbuizerd (Roadside Hawk / Buteo magnirostris) die 
heel vaak op een uitkijkpunt langs de weg zit, een boom 
of  een  telefoonpaal,  op  zoek  naar  prooidieren  zoals 
grotere insecten en hagedissen. 
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Bij het oversteken van de Rio Piro, gekend als het rijkste gebied qua biodiversiteit van Costa Rica, 
zien we jonge Helmbasilisken die enkele meters over het water lopen. We stoppen op deze plek om 
even uit te blazen en Fred de kans te geven om zo'n waarneming te filmen. Maar het valt niet mee 
om een echt mooie clip te maken: het water is te diep en hij is de enige met laarzen (van Felipe 
geleend). Alléén is het moeilijk om de beestjes naar de juiste plaats te leiden, in het nauw te drijven 
om ze te verplichten het water over te steken en te filmen tegelijkertijd...

Aan de airstrip van Carate staat driver Diego met de 4x4 van Luna Lodge ons op te wachten. Het is 
14.20u. We hebben er dus 3 uur en 40 minuten over gedaan om die 42 km af te leggen, inclusief een 
stop aan de Rio Piro van ongeveer 20 minuten... Met dank aan Olman, die hard heeft gewerkt om 
ons zonder problemen tot hier te hebben gebracht.
Amper 10 minuten later worden we veilig en wel afgezet aan de ingang van de lodge, waar we 
worden opgewacht, met grote glazen heerlijk en fris water, door een oudere maar vinnige dame, 
Mrs. Willie Ihrke, de moeder van Lana Wedmore, de afwezige eigenares. De organisatie is hier 
tiptop in orde.

Danjar, de manager, legt ons uit hoe de lodge functioneert, met plannetje, uurrooster van de keuken 
en, tot onze grote verbazing, vernemen we dat hier een “open systeem” heerst, waarmee bedoeld 
wordt dat er niets op slot gaat, dus ook niet de bungalows. Geen sleutel te bespeuren! Fotomateriaal 
e.d. mogen gerust achtergelaten worden in de kamers... no problems. Maar voor wie wil, kunnen 
reispassen en geld wel in bewaring worden gegeven aan de receptie. We krijgen de bungalows 3, 4 
en 5 toegewezen, prachtig gelegen, dichtbij de bar en het restaurant, maar met volledige privacy. De 
kamers hebben grote ramen die op de weelderige vegetatie uitgeven, er is een terras/balkon met 
tafel en stoelen en een badkamer die in semi-openlucht staat, omgeven door een dikke begroeiing. 
Unieke ervaring! 
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Nadien worden we, ondanks het late uur, getrakteerd op een schitterende vegetarische lunch! En we 
maken kennis met Osa, de lieve hond des huizes. 

Tijdens  een  korte  wandeling  naar  de  watervallen,  kunnen  we  een  mooie  geelgroene  spin 

fotograferen, Eriophora nephiloides, behorend tot de familie van de wielwebspinnen, en krijgen we 
een  hele  resem  nieuwe  vogelsoorten  te  zien  zoals  Witsnorbaardkoekoek  (White-whiskered 
Puffbird  /  Malacoptila  panamensis),  Zwartkapmierklauwier  (Black-hooded  Antshrike  / 
Thamnophilus bridgesi), Blauwkruinmanakin (Blue-crowned Manakin / Pipra coronata), Ridgway's 
Cotinga (Turquoise Cotinga /  Cotinga  ridgwayi)  en  de lang verwachte Geelvleugelara (Scarlet 
Macaw / Ara macao).
Weetjes over deze papegaai:  De Geelvleugelara is een grote, kleurrijke vogel die behoort tot de  
familie  van  de  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.  Op  de  Peninsula  de  Osa  is  het  
onmogelijk  hem  niet te  zien!  Vroeger  kwam de 
soort  tot  op  een  hoogte  van  1000  meter  voor,  
maar  de  Geelvleugelara  is  in  aantal  en 
verspreidingsgebied  sterk  teruggedrongen.  
Oorzaken zijn de vernietiging van de 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!

Om af te koelen van deze uitstap in volle zon, keren we terug naar de lodge voor een plons in het 
zwembad.
Weeral een lekker avondmaal, vooral die spaghetti.
Om 20.00u staat Oscar klaar voor de avondwandeling! Oscar is geen bioloog, geen universitair, 
maar  werkt  in  de Lodge als  tuinman.  Hij  kent  wél  tientallen  vaste  plaatsen van verschillende 
beestjes, en er wordt gezegd dat hij, in de 20 jaar dat hij hier woont, meer dan 400 soorten vogels, 
insecten, amfibieën en reptielen heeft gezien en kent. Dat is een zeer hoog percentage van alle 
diersoorten die in de onmiddellijke omgeving van onze lodge leven. Zijn kennis van Engelse en 
zeker wetenschappelijke namen is enigszins beperkt, maar hij  ZIET de beestjes in het donkere 
zitten. Zijn pieterig zaklampje gebruikt hij om  ons te helpen het dier beter te kunnen situeren... 
geestig! Ongelooflijk hoe goed hij waarneemt! 
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We zien  een  Gemaskerde  boomkikker  in  het  water,  samen  met  zijn  eigen  kweek:  honderden 
dikkoppen  zwemmen rond  in  dit  poeltje,  en  boven  het water,  op  een  overhangend  blad,  een 

Reuzenfluitkikker  en  een  Roodoogmakikikker. 
Vreemd verschijnsel, deze laatste, want de kleuren 
kloppen niet met wat we van die “clown” weten: 
deze heeft  geen oranje poten, een witte voorarm, 
vreemd gekleurde flankstrepen zonder oranje noch 
bruine  tinten!  (foto  links).  Na  advies  te  hebben 
ingewonnen  bij  specialist  herpetoloog  Twan 
Leenders,  zou  het  gaan  om  één  van  de 
kleurafwijkingen  die  bij  deze  soort  voorkomen. 
Waarschijnlijk  een  gebrek  aan  oranje  en  gele 
pigmenten! 

We vangen ook nog een “onbekende slang”, die, 
eenmaal thuis en dankzij de talrijke foto's uit alle 
mogelijke  hoeken,  op  naam  wordt  gebracht  als 
zijnde  een  juveniele  Salmon-bellied  Racer 
(Dryadophis  melanolomus)  (foto).  Jonge 
“Salmon-bellied Racers”  zijn donker  gevlekt  op 
een lichte achtergrond. Wanneer ze ouder worden 
maken deze donkere blokjes plaats voor een meer  
gestreept  patroon.  Het  zijn  dagactieve 
bodembewoners die de nacht doorbrengen in een 
opgerolde houding tussen takken of op een blad. 

We klimmen en dalen tussen de vegatatie tot aan een traag stromende beek, waar we een nieuwe 
soort anolis vinden, de Wateranolis (Water Anole / Norops aquaticus). Over deze relatief zeldzame 
hagedis is weinig geweten. Zijn verspreidingsgebied beperkt zich tot Zuidwest Costa Rica en Noord  
Panama. Hij leeft in dichtbeboste valleien dicht bij stromend water, verdraagt geen rechtstreeks  
zonlicht en kan geen hoge temperaturen aan. Het volstaat dit beestje enkele minuten in de hand te  

houden  om hem in  shock  te  brengen.  De  meeste  
hagedissen  ontdekken  hun  prooi  wanneer  deze 
beweegt. Norops aquaticus en N. oxylophus (cfr. blz.  
33)  leven  in  en  langs  stromend  water  waar  alles 
permanent in beweging is. Ze hebben dus een zintuig 
moeten  ontwikkelen  om  het  verschil  te  kunnen 
maken  tussen  een  bewegend  eetbaars  iets  en  een 
bewegend oneetbaar element. Er zijn waarnemingen 
van  Wateranolis  die  onbeweeglijke  prooien  vangt,  
wat inhoudt dat ze ook over een systeem beschikken 
dat  hen  toelaat  het  onderscheid  te  maken  tussen 
onbeweeglijke  eetbare  en  onbeweeglijke  oneetbare 

elementen! Of het visueel is of met geuren te maken heeft of een combinatie van beide, is tot op  
heden niet geweten! 
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Na deze boeiende waarnemingen verlaat Fred om 23.30u Oscar, en trekt hij naar zijn bungalow. Nu 
nog de klamboe dichttrekken en dromen...

Maar  eerst  nog  een  “nieuwe”  kleine  gestreepte 
gekko  filmen  van  het  geslacht  van  de 
Kogelvingergekko's,  Costa  Rican  Dwarf  Gecko 
(Sphaerodactylus graptolaemus) die midden op het 
rookverbodstickertje zit. Maar zo wil hij niet op de 
foto..., dan maar in het zakje tot morgenvroeg...
En nu slapen!

Dinsdag 22/1. Carate, Luna Lodge.

Vóór 06.00u zijn we al wakker, gewekt door het geluid van de brulapen en het gefluit van de eerste 
vogels. We genieten van het zicht vanaf het originele terras van het restaurant: een grote halve 
cirkel, eindigend aan een afgrond van ongeveer 10 meter 
zonder enige omheining.
Vanaf  dit  houten  terras  zien  we  verschillende  vogels, 
waaronder een Roeststaartgors (Striped-headed Sparrow / 
Aimophila ruficauda) die volop aan 't zingen is en een grote 
groep Ara's, die hoog in de lucht overvliegen.  
Hier zijn geen buffettoestanden: van ontbijt tot avondmaal, 
alles  wordt  aan  tafel  opgediend.  De  garçon  is  heel 
vriendelijk, tweetalig, nogal onzeker, maar vooral bang om 
iets  verkeerd  te  doen  (blijkbaar  omdat  Amerikanen  zich 
heel onbeleefd gedragen en brullen op alles wat een klein beetje verkeerd zou zijn en uitvliegen 
tegen het personeel als iets te warm of te koud is naar hun zin).

Rond 08.00u beginnen we een wandeling met Felipe, zeer steil naar boven door een prachtig stuk 
primair regenwoud: buiten enkele zangcicades en een spierwitte 
beschimmelde dode spin die onder een steen ligt, valt er weinig te 
zien.  Dank  zij  de  oplettendheid  van  Felipe  doen  we  toch  een 
interessante  waarneming:  de  2  verschillende  soorten 
Morphovlinders, nl. de Morpho peleides en de Morpho amatonta, 
de éne al wat blauwer dan de andere. 

Leuk is dat halverwege de wandeling, de hond Osa ons is komen 
vergezellen, ver weg van het hotel! Hij gidst ons als het ware terug 
naar zijn huis... Wanneer we ter hoogte van de kamer van Felipe 
komen, zien we een heel lichtgekleurde vleermuis aan het plafond 
van zijn terras hangen. Het lijkt een albino te zijn, met witte en 
lichtroze  tinten.  Eenmaal  thuis  sturen  we  de  foto's naar  Twan 
Leenders, gekende herpetoloog en faunakenner van Costa Rica, 
die  ons  de  juiste  naam  weet  te  geven:  de  Noordelijke 
spookvleermuis (Northern Ghost bat / Diclidurus albus), een soort 
die  zeer  zelden  wordt  waargenomen  in  rusthouding! 
Spookvleermuizen  zijn  zo  moeilijk  te  observeren  dat de 
wetenschappers 's nachts met mistnetten moeten werken om in een 
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gebied de aanwezigheid van deze vleermuis te kunnen vaststellen! Het zijn relatief solitaire diertjes  
die foerageren boven de kruinen van de bomen in het regenwoud en hoog boven rivieren.
Eén van de wandelingen die ons door Danjar werd aanbevolen is de Lady Shane Trail. En die gaan 
we dus nu doen, samen met Oscar.
We beginnen met een Roodstaarteekhoorn (Red-tailed Squirrel / Sciurus granatensis) die vruchten 
aan het eten is. Een heel zenuwachtig diertje met een prachtige volumineuze rode staart.
Het hoogtepunt van deze uitstap, en tevens één van de top waarnemingen van de ganse reis, is onze 
ontmoeting  met  een  grote  groep  Gele  doodshoofdaapjes,  endemisch  voor  Costa  Rica (Central 
American squirrel monkey / Saimiri oerstedii citrinellus). We zien ze eten, klimmen en springen van 
de ene boom naar de andere. 
Van deze Squirrel monkey-soort 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 waar we nu vertoeven, 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, 28 cm groot zonder de staart en 700 gram zwaar, is het  
helaas een gegeerd huisdiertje. 

Voor de populatie van Manuel Antonio, amper 683 ha groot, dreigt er een ander gevaar, namelijk  
inteelt  door het te klein aantal  dieren en het ontbreken van corridors naar andere te ver weg 
gelegen groepen... 
De Mono Titi, zoals ze hier worden genoemd, leven in groepen van 20 tot 75 individuen. Ze zijn  
omnivoor en eten dus zowel fruit en bladeren als ongewervelde dieren. Ze vallen ten prooi aan heel  
veel vijanden, zoals wurg- en gifslangen, katachtigen en vooral roofvogels. Wanneer één van de 
aapjes een roofvogel ziet, dan wordt er onmiddellijk alarm gegeven en zoeken al de leden van de 
groep dekking. Ze zijn zo beducht voor die aanvallen dat er zelfs alarm wordt geblazen wanneer er  
een vliegtuig over komt of wanneer een groot blad naar beneden dwarrelt! 

Na een lekker vegetarisch middagmaal gaan we een 
rustige namiddag tegemoet: het is echt te warm  voor 
inspannende  activiteiten:  lekker  zwemmen,  hond 
Osa filmen die een hagedis probeert te vangen, foto's 
van de omgeving maken en een beetje op de pc gaan 
tokkelen  (hier  is  geen  of  heel  weinig  gsm-bereik 
noch wifi). Aan de ingang van de bar zoeken drie 
Ameiva quadrilineata naar kleine insecten tussen een 
dikke laag afgevallen bladeren terwijl  een  Norops 
polylepis  ondersteboven  het  ganse  gebeuren 
aanschouwt.
Als  avondmaal  krijgen  we  kippenbilletjes!  Zalig 
klaargemaakt! Lekker lekker!
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Om 20.00u begint de voetbalwedstrijd Costa Rica - Guatemala. Een deel van het personeel wil de 
match, of althans een deel ervan, volgen op de TV in de keuken. Gids Oscar gaat wel op avondtocht 
met mij, maar wil op tijd vertrekken (da's nú dus) en terug zijn om de 2de helft van de match te 
zien. Vanavond gaan we proberen een gordeldier te spotten, een soort dat Fred in al zijn Costa Rica 
reizen nog nooit heeft gezien. En het zal ook deze keer niet lukken; we zien wel sporen en kersvers 
gegraven  holen,  maar  geen  Armadillo!  Wat  we  wel  te  zien  te  krijgen  zijn  een  vijftal 
Roodoogmakikikkers met de ontbrekende gele en oranje pigmenten. Het gaat dus niet om dat één 
bizarre exemplaar van gisterenavond, maar om een hele populatie! Van dit amfibie is geweten dat er 
lokale populaties andere kleurpatronen kunnen vertonen, zoals lichte witte spikkels op de rug of een 
gebrek aan blauwe kleur in de strepen op de flanken (zoals we hoogstwaarschijnlijk zullen zien in 
Manuel Antonio), maar van de afwijking die we hier vaststellen hebben we niets teruggevonden in 
de literatuur. Interessante gegevens voor de herpetologen... 
Oscar  trekt  mijn  aandacht  op  het  geluid  van 2  roepende  uilen;  de ene  is  zeker  Crested  Owl 
(Lophostrix cristata), de andere kan hij niet thuisbrengen. Ook hier vinden we een Helmleguaan. Dit 
exemplaar is weinig schuw: Fred raakt hem een paar keer lichtjes aan opdat het beestje zijn kam 
mooi zou rechtzetten voor de foto, wat ook gelukt is!... (foto rechts).
In een poeltje zien we een grote spin aan de rand van het water. Het is een ‘Fishing Spider’ van het 
geslacht Dolomedes (foto links). Deze spinnen zijn erg groot, plat, snel en vangen allerlei beestjes  

in  het  water,  inclusief  visjes,  kikkers  en kikkervissen.  Ze 
kunnen  over  het  water  lopen  en,  wanneer  ze  bedreigd 
worden, rennen ze soms onder water en verstoppen ze zich 
onder  een  rotsblok.  De  haartjes  op  lichaam  en  poten 
houden genoeg luchtbelletjes vast  om een tijd te kunnen  
ademen. 
Rond 21.00u stoppen we ermee om Oscar toe te laten de 2de helft van de match te gaan zien.
Samen met Walter en René wordt er nog wat nagepraat over de mooie ervaringen van de afgelopen 
dagen en van wat er ons nog te wachten staat..; daar hoort een “Imperialeke”  bij.

Woensdag 23/1. Carate, Luna Lodge

Om 06.30u staan we al aan de rand van het mooie terras, in gezelschap van woef Osa. 
We genieten van de mooie wolkenformaties en van enkele Ara's die af en toe overvliegen.
Om 07.00u is  het  weeral  feest:  een lekker  ontbijt,  met  keuze tussen verschillende fruitsappen, 
yoghurt en eieren die we op verschillende manieren kunnen laten klaarmaken.
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Twee dames die hier ook verblijven hadden René verteld dat de wandeling naar het strand echt de 
moeite was, vooral omdat het daar veel gemakkelijker is om papegaaien te observeren. Felipe raadt 
ons af om dat te voet te doen, want het wordt straks veel te warm en de terugweg is één lange klim.
We doen de uitstap dan met de jeep van de lodge en chauffeur Diego zet ons af op loopafstand van 
de oceaan. Prachtig totaal verlaten strand, met aangespoelde bomen van alle mogelijke afmetingen 
en vormen. 

We zien er heremietkreeften, graafwespen, pelikanen, 
een paar kevers en wantsen zoals een Milkweed Borer 
(Oedudes bifasciatus), een Milkweed Bug (Oncopeltus 
spec.)  en  een  Tentvleermuis  (Common  Tent-making 
Bat / Uroderma bilobatum) (foto). Deze soort hangt in 
de  dag  onder  palmbladeren,  waarvan  zij  de  nerven 
doorbijt en zo een tent vormt die haar beschermt tegen 
zon en regendruppels. 

Zoals  voorspeld  zijn  de  Ara's  op  de  afspraak.  We 
nemen  ruim  de  tijd  om  ze  te  observeren,  etend, 
krijsend, spelend ... hoog in de bomen trekken ze zich 
bitter weinig aan van onze aanwezigheid. 
Wanneer we even aan de airstrip stoppen, horen we een 
zestal  kleine  helikopters  zich  klaarmaken  om  op  te 
stijgen. Deze machines lijken op een kruising tussen 

ULM en helikopter met plaats voor twee personen, volledig in open lucht. Ze maken heel veel 
lawaai bij het opstijgen, waardoor alle papegaaien hun bomen verlaten en opvliegen. Een goede 
kans om er veel te zien en te fotograferen in volle vlucht.

Elke middag krijgen we een vegetarische lunch. Vandaag staat er Mexicaanse veggie op het menu: 
niet te pikant, heel lekker.

Het is 14.20u, Fred is op zijn kamer, de achterstand in het verslag schrijven aan 't bijbenen, René is 
bezig met foto's te sorteren en Walter gaat juist plat om even te rusten. 
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En dan een kreet  van  Felipe:  “Boa,  Fred,  big  Boa Fred”!  Een tuinman ziet  een deel  van  het 
achterlichaam van een grote slang op een van de wandelpaadjes van de lodge liggen. De rest zit 
verborgen tussen de struiken. Iedereen schiet uit zijn krammen, Fred pikt ergens routinegewijs zijn 
grote handschoenen mee en “vliegt” naar de betrokken vindplaats,  Walter en René zijn ook al ter 
plekke en we zijn nog op tijd: de slang ligt er nog! Een rustige Boa constrictor, langzaam bewegend, 
de helft van het lichaam bloot, de kop en voorste gedeelte van de romp zit verscholen tussen de 
wortels  van  een  grote  boom  waarin  zij  traag  verdwijnt.  Geen  enkel  probleem  om  de  slang 
voorzichtig los te maken van de wortels en zo in haar geheel te kunnen bekijken. Een heel mooie 
volwassen boa.  Na enkele minuten  staan er  meer  dan 10 personeelsleden en  toeristen  mee te 
genieten van dit mooi dier dat je zelden van zo dichtbij kunt bekijken in de natuur. Onze vangst 
wordt gemeten: 1,76m !  

Fred geeft een korte uitleg over deze slang, o.m. wat betreft de achterpoten.
De reuzenslangen  zijn  een  primitieve  slangengroep,  de  meeste  van  hen  hebben  restanten  van 
bekkengordels  en  van  de  achterpoten.  Deze  relictpootjes  zijn  bij  dit  exemplaar  goed  te  zien.  
Reuzenslangen zijn niet giftig, alle soorten vangen hun prooi, meestal vogels en zoogdieren, door ze 
bliksemsnel te grijpen met de van veel tanden voorziene bek. Als de buit groot of weerbaar is,  
worden er met het lichaam enige windingen om het gegrepen dier gelegd. Met de kracht van het  
spierstelsel  worden  deze  windingen  steeds  verder  aangetrokken  bij  iedere  ontspanning  of  
uitademing  van  het  prooi-lichaam.  Dit  sterft  dan  ook  door  verstikking.  Vervolgens  wordt  het  
verslonden waarbij de kop het eerst aan de beurt is. 
Uiteraard  worden  er  een  groot  aantal  foto's  genomen van  deze  mooie  en  niet  alledaagse 

waarneming.  Mrs.  Willie  vraagt  ons  om  het  dier  niet 
onmiddellijk  vrij  te  laten  om te  kunnen  laten  zien  aan de 
andere hotelgasten vanavond. Felipe en Danjar zorgen voor 
een  grote  propere  vuilbak  met  stevig  deksel,  waarin onze 
slang een paar uur kan verblijven.
Tijdens  de  fotosessie  brengt  een  andere  tuinman  ons een 
grote, weliswaar dode kever. Het gaat om de Harlekijn kever 
(Harlequin beetle / Acrocinus longimanus). Het lichaam van 
deze  kleurrijke  kever  is  meer  dan  7  cm  lang,  en  de 
voelsprieten tot 12 cm, alles bijeen goed voor  bijna 20 cm!

En dan terug naar de bungalows om de werkzaamheden van vóór het slangengebeuren voort te 
zetten: kleine was, opladen batterijen, opslaan foto's en een korte plons in het zwembad. 
Om 17.00u vieren we de waarneming van de boa met een cocktail. Ook de tuinman die de slang het 
eerst  heeft gezien wordt door ons getrakteerd.
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En terwijl we van onze drankjes genieten zit, niet ver van de stoel van Walter, een paartje anolissen 
Norops polylepis. Het mannetje laat zich opmerken door zijn kleurrijke keelwam te strekken. Een 
opvallende oranje vlag die hij zowel gebruikt bij het verleiden van wijfjes als bij het verdedigen van 
zijn territorium.

Vanavond worden we weer in de watten gelegd: lekkere roodbaars met rode biet gemarineerd in 
appelsiensap! Een fantastische combinatie waar we maar niet genoeg van krijgen...!
De traditionele “nachtwandeling” beperkt zich vanavond tot het vrijlaten van onze Boa. Walter en 
Fred stappen tot aan de kleine brug op de enige weg die naar de lodge leidt. De slang vertrekt heel 
rustig, verkent tongelend haar omgeving  en klimt uiteindelijk in een boom. 
Rond 21.00u gaat Fred nog even buiten, richting boa-plek en totaal onverwachts knalt er een hevige 
donderslag!  Mede  door  de  totale  duisternis  en  de  heersende  volledige  stilte  is  dat  serieus 
verschieten!

Donderdag 24/1. Van Carate naar Sierpe, Veragua River House.

We staan heel vroeg op want de valiezen moeten er staan en ons ontbijt is gepland om 05.45u.
Ondanks het vroege tijdstip staat alles keurig klaar en worden we weer aan tafel bediend!
Op ons terras zien we nog een Grote bekarde (Rose-throated Becard / Pachyramphus aglaiae), een 
bruinachtige vogel ter grootte van onze spreeuw. In het broedseizoen maakt hij een opvallend nest, 
klokvormig en tot 70 cm lang, met de ingang langs onder. 
Onze taxi staat al klaar en om 06.30u verlaten we dit prachtig oord waar we heel mooie momenten 
hebben beleefd in een unieke sfeer.
Een uurtje later maken we een korte stop bij een paar 
papegaaien.  Hier  zitten  niet  alleen  Ara's,  maar  ook 
Geelwangamazones  (Red-loret  Parrot  /  Amazona 
autumnalis), papegaaien  die  voorkomen  tot  op  een 
hoogte  van  ongeveer  1100  meter,  maar  ook  gezien  
worden  in  de  vochtige  laaglanden.  Ze  leven 
hoofdzakelijk  in  beboste  gebieden.  Het  voedsel  van  
deze  vogels  bestaat  voornamelijk  uit  vruchten  (zoals  
mango's,  palm-  en  citrusvruchten),  bessen,  noten  en 
zaden, maar ook een bladknop of een beetje bloesem 
laten ze zich lekker smaken. Soms eten ze, tot verdriet  
van de boeren, ook granen waarbij  ze neerstrijken in een graanveld.  Het nest  wordt  het  liefst  
gebouwd in een uitgeholde boomstam, welke op de bodem bedekt wordt met houtsnippers.
Door het vangen van deze vogels is de populatie in sommige gebieden behoorlijk teruggelopen.
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Aankomst aan de Rio Piro om 08.20u  waar we enkele Doodshoofdaapjes zien alsook drie jonge 
basilisken op éénzelfde steen, midden in de rivier.
Na drie uur  rijden arriveren we aan het  huis  van 
Olman in Puerto Jiménez. Zijn dochtertje staat haar 
papa op te wachten en vliegt hem om de hals!
Na  het  overbrengen  van  de  bagage  nemen  we 
afscheid  van  onze  taxidriver  en  zijn  familie.  We 
doen een paar boodschappen in de kleine stad. We 
zien onder meer een hondje probleemloos rondlopen 
in de lokale supermarkt, iets dat bij ons al lang niet 
meer kan...
We rijden langs de kust,  richting Sierpe waar we 
rond 12.30u aankomen in restaurant Las Vegas. Hier 

hangt een grote poster met de beste bieren van België! 

Onze kilometerstand staat op 58.743 km; van maandagochtend in 
Las Esquinas tot nu, drie dagen later, in Sierpe, hebben we amper 
200 km gereden (weliswaar zonder rekening te houden met de 2 x 
42 km met de 4x4 taxi). We zitten duidelijk héél weinig in de auto. 
Goed zo!!
Tijdens  ons  middagmaal  zien  we,  vanaf  het  terras  van  het 
restaurant,  een  Spitsnuitkrokodil  die  zich  met  de  stroming  laat 
meedrijven,  tussen  de  kleine  taxibootjes  die  hier  de  korte 
verplaatsingen van mensen voor hun rekening nemen.
Met een beetje zoekwerk en een paar keer vragen vindt Felipe dan 

toch  onze  afgelegen  en  weinig  zichtbare  Veragua  River  House.  Na  het  verkennen  van  onze 
bungalows (ze hebben hier maar 3 bungalows en hadden ons die ook per mail beloofd) en het 
droppen van de herenigde bagage, vertrekken we, zoals voorzien,  met een privé bootje om de 
zogenoemde Mangrove tour te doen. 
Het is  14.30u wanneer we kennis maken met de crew, nl.  Cesar,  de gids,  een bestuurder  “the 
Captain” en een “assistent”. Samen met Felipe is dat 4 man “personeel”  voor drie toeristen...

Hoewel de mangroves stroomafwaarts gelegen zijn, in het brak water niet ver van de monding van 
deze  Rio  Sierpe,  starten  we  eerst 
stroomopwaarts. Goed initiatief, want in minder 
dan 10 minuten tijd zien we heel wat soorten, 
waaronder  de  zeer  schuwe   Amerikaanse 
gallinule,  die  “blauwe  kip”  die  we  in 
Tortuguero niet goed te zien kregen en die hier 
open en  bloot  rondhuppelt  naast  een leguaan 
(foto  rechts),  wat  het  ganse gezelschap super 
enthousiast  maakt,  Tropische  Koningstiran 
(Tropical  Kingbird  /  Tyrannus melancholicus) 
en  Grote Kiskadie.  Deze vogel  hebben we al 
dikwijls  gehoord. Hij  vangt  insecten  in  de 
vlucht,  eet  ook  kleine  zoetwatervissen, 
kikkervisjes en vruchten. Daarnaast plundert hij  nesten van andere vogels. Van droge grassen,  
draden katoen en dunne stokjes bouwt hij grote, gesloten nesten met een zij-ingang. Het materiaal  
wordt deels uit de nesten van andere vogels geroofd.    
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In éénzelfde beeld krijgen we een Helmbasilisk, een Mexicaanse tijgerroerdomp en twee Groene 
leguanen!  En wanneer  we onder  een brug navigeren  zien we een groep Langneusvleermuizen 

(Proboscis  Bat  /  Rhynchonycteris  naso).  Het  zijn  kleine 
diertjes van amper 4cm groot, die overdag slapend te vinden  
zijn op lage takken, boomstronken of onder bruggen, 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 te herkennen. Ze  
leven in harems van 5 tot 15 individuen, zijnde één mannetje  
met al zijn wijfjes! Het mannetje houdt zich op een kleine 
afstand van de groep om een beter overzicht over zijn harem 
te hebben! Ze gaan op jacht juist vóór het duisternis invalt  
en vliegen scheerlings over het water op zoek naar insecten  

die ontpoppen zoals muggen en libellen.

Wat een start! en Cesar weet ons te zeggen dat het beste er nog moet aankomen! Hij belooft ons een 
verrassing van formaat. Onze gids weet nl. een “speciale” boa zitten. We varen onder een grote 
overhangende  tak  en  daar  ligt  inderdaad,  mooi 
opgerold, een Central American Tree boa / Corallus 
ruschenbergeri.   Deze  slang  uit  het  geslacht  
Reuzenslangen  is  hier  zeldzaam omwille  van  het  
feit dat we nipt op het randje van de Noordelijke 
grens  van  haar  verspreidingsgebied  zitten.  Deze 
soort, ook Trinidad boa genoemd, is vrij algemeen 
in Colombia en Venezuela. Ze is bruin, geel en grijs  
gekleurd  en  wordt  tot  2,5  m lang.  Haar  voedsel  
bestaat  uit  kleine  zoogdieren,  vogels  en 
vleermuizen.
Omwille  van  de  stroming  is  het  de  bestuurder 
moeilijk om ons bootje in de juiste stand te houden om er mooie foto's en een goed stukje film van 
te maken, maar het is al heel leuk om deze soort te kunnen waarnemen in de wilde natuur! 
Zoveel verschillende dieren in amper 20 minuten! Niet te geloven wat hier allemaal zit. En zeggen 
dat  we  de  overnachting  in  Sierpe  en  dus  ook  deze  uitstap  er  op  het  laatste  moment  hebben 
“bijgeplakt” om de lange verplaatsing van de Peninsula de Osa naar Manuel Antonio niet in één trek 
te moeten doen...
We varen terug en aan de achterkant van ons restaurant Las Vegas stoppen we om fuel aan boord te 
nemen. We maken gebruik van de gelegenheid om iedereen met Coca-cola te trakteren.
Nu trekken we richting mangrovebossen en oceaan. We genieten volop van de zoveelste boottocht.

Bij de eerste mangrovebomen vangt Cesar een Mangrove 
Tree Crab (Aratus pisonii) (foto links) en toont ons hoe 
goed deze kan zwemmen.  Deze krab voedt zich vooral  
met de bladeren van mangrovebomen, hoewel deze heel 
zout zijn en uiterst arm qua voedingswaarde. Ze vallen  
ten prooi aan andere grotere krabben en ook bepaalde 
vissoorten lusten een lekkere portie krab!
By the way, ik heb nog nooit een lokale gids geweten die 
de wetenschappelijke namen kent van zowel vogels als 
amfibieën en reptielen als planten én krabben!
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We drijven voorbij een mini-eilandje, niet veel méér dan een kleine rots in het water, waar een 
ganse groep witte vogels op zit: links een Grote stern (Sandwich tern / Sterna sandvicensis), rechts 

een Koningsstern en tussen die 2 prachtige witte vogels 
niet  minder  dan 23 Strandplevieren  (Snowy plovers  / 
Charadrius alexandrinus). Een prachtig spektakel! 
De  mangroves  zijn  hier  indrukwekkend:  groot,  hoog, 
met een enorme densiteit en volgens onze gids, tot meer 
dan één kilometer diep in het  regenwoud. We krijgen 
een uitgebreide technische uitleg over het functioneren 
van de mangroves. Ik onthou er van dat de bladeren het 
zout opvangen en wanneer er saturatie optreedt worden 
ze geel en vallen ze af, in 't water. En dat de zaden van 
de  boom vallen  als  een  speer  en  zich  in  de  modder 
vastpinnen.

Een half uurtje later komen zee en strand in zicht. Caño Beach is een mooi en totaal verlaten strand, 
rijk aan creeks die zich hier door het zand naar zee wringen. Deze plek was vroeger één van de door 
de zeevaarders gekende plaatsen om zich te bevoorraden in zoet water zonder het “onbekende” en 
soms gevaarlijk binnenland te moeten intrekken. “Caño” is het Spaans woord voor “kleine rivier”. 
We stappen uit om een wandeling op het strand te maken. Walter blijft liever wat rusten op de boot, 
zijn hoestbuien kosten hem nog steeds veel energie. 

Op  de  terugweg,  stroomopwaarts,  maken  we  een  fotostop  bij  een  Witte  ibis  (White  Ibis  / 
Eudocymus  albus),  een  jonge  (grijsblauwe)  Grote  zilverreiger  en  een  Driekleurige  reiger 
(Tricolored heron / Egretta tricolor)  met zijn blauwgrijze kop, nek en rug, een witte lijn op de 
volledige lengte van de hals en een gele bek met een zwart uiteinde. Hij voedt zich met vissen, 
schaaldieren, reptielen en insecten. 
Het  einde van ons schitterend boottochtje komt  in  zicht...  de hemel  wordt  donker,  de wolken 
dreigen hoe langer hoe meer en opeens moeten we schuilen onder het kleine dak van ons bootje 
voor hevige regen, onze eerste échte tropische regenbui! Onze laatste stop is voor een slaapplaats 
van o.m. Witte ibissen en Kleine zilverreigers: met honderden zitten ze samen in een drietal bomen: 
een indrukwekkende witte vlek tegen het donkergroen van de bomen en de donkergrijze wolken. 
Tegen de tijd dat we de boot moeten verlaten is het gestopt met regenen. Fred spreekt nog even met 
Cesar de details af van de Gifkikker-ochtendwandeling die we voor morgen hebben gereserveerd.

Na de valiezen een beetje te hebben herschikt en een kleine rustpauze op de kamers, zien we elkaar 
terug in de “main building” van onze Veragua River House en maken we kennis met Scanner, een 
superlieve hond, en de eigenaars van het huis: Ileana, Benedetto en hun zoontje Lorenzo. Zij is een 
Costaricaanse en kookt heel lekker, hij is een Italiaanse kunstenaar en verzamelaar van vreemde 
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items. We bewonderen o.m. een pseudo-wandelstok, in feite een lang en gevaarlijk steekwapen, met 
bovenop een afsluitbare bol waarin drugs werden bewaard. 
De ruimtes zijn supergezellig ingericht, met volledige open keuken, een paar tafels en een grote 
snookerbiljart. Het avondmaal is voorzien om 19.00u, maar de keuken heeft een beetje vertraging. 

Dat komt ons goed uit: we genieten van de gezelligheid en degusteren verschillende aperitiefjes. 
Het avondeten is lekker, gezond en het zijn reuzegrote porties. Weer helemaal OK dus!

Vrijdag 25/1. Van Sierpe naar Manuel Antonio, Hotel Si Como No.

Fred, en dus ook Felipe, die op één na alle geplande wandelingen heeft meegedaan, staan op om 
04.30u, om vertrekkensklaar te zijn voor de Gifkikkerwandeling, die om 05.00u van start gaat. We 
moeten eerst naar het dorp om Cesar op te pikken, dan naar het overzetbootje over de Rio Sierpe en 
dan staat er ons nog een klim van 20 minuten flink doorstappen voor de boeg. De amfibietjes waar 
we vandaag gaan naar zoeken zijn vooral bij dageraad actief. Daarom zijn we zo vroeg op stap!
We ruilen het secundair voor het primaire regenwoud, waarvan hier nog amper 80 hectare overblijft 
in de ganse streek! Om 05.30u zijn we dan eindelijk in het ongerepte regenwoud en de zoektocht 
kan beginnen. We zijn al bezweet en doorweekt van de warmte en de vochtigheid. En dan weten dat 
de zon nog niet eens is opgekomen... Cesar vraagt mij wat ik verwacht van deze Gifkikkertocht. Ik 
noem hem de 3 soorten pijlgifkikkertjes op die volgens de literatuur hier voorkomen en die voor mij 
nieuw zouden zijn. Hij lijkt niet onder de indruk, wat een goed teken is voor mij...
We volgen moeilijke paadjes, overwinnen lastige klimmetjes, we kruipen op handen en voeten, 
steken snelstromende beekjes over, schuiven uit op glibberige stenen, enz. enz. Dat is nu eenmaal 
de biotoop van deze kleine amfibieën! En we zien ze!! 
maar  vangen  is  nog  een  heel  ander  verhaal:  de 
volwassen kikkertjes zijn amper anderhalve centimeter 
groot, leven tussen dikke lagen afgevallen bladeren en 
springen tot 40 cm ver! Maar... eind goed al goed: het 
lukt  ons  om,  ieder  om  de  beurt,  verschillende 
amfibietjes  te  vangen.  Ik  ga  uit  de  bol,  Felipe  is 
tevreden maar blijft er nogal rustig bij en voor Cesar is 
het vinden van deze kikkertjes de meest normale zaak 
ter wereld. 
Moeder  Natuur  is  gul:  we krijgen  achtereenvolgend: 
Granular  Poison  frog  (Oophaga  granulifera)  (foto 
rechts), Gestreepte pijlgifkikker (Golfo Dulce Poison-
Dart frog / Phyllobates vittatus) en  de Pacifische vorm van de Gouden pijlgifkikker (Dendrobates 
auratus). Dit zijn ze dan: de drie gifkikkersoorten die op mijn verlanglijstje staan! Ik moet in mijn 
arm knijpen om zeker te zijn dat ik niet droom!
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Oophaga granulifera  komt voor in een klein deel van Costa Rica en op 2 plaatsen aan de grens met  
Panama. Dit gifkikkertje is met een maximale lengte van 2,2 centimeter zeer klein, en lijkt qua  
kleuren op onze Aardbeikikker van Guápiles (blz.5). Het belangrijkste verschil is te zien aan de 
huid, die van de aardbeikikker is glad, en het exemplaar dat we hier hebben  heeft een extreem 
wrattige huid,  de soortnaam  granulifera betekent knobbelig.  Veel  vijanden heeft  de kikker niet  
omdat hij giftig is, het gif wordt uit prooidiertjes gehaald die het waarschijnlijk weer uit planten  
verkrijgen. Deze soort heeft een sterke band met de plant Dieffenbachia, uit het geslacht van de 
Aronskelken en welbekend bij ons als “kantoorplant”. De wijfjes brengen hier de larven groot in de 
met  water  gevulde  bladoksels.  Opmerkelijk  is  het  voedsel  van  de  larven:  deze  zijn  eieretend  
(oophaga) en leven van de onbevruchte eitjes die het vrouwtje blijft produceren nadat de bevruchte 
eitjes zijn afgezet.

Phyllobates  vittatus  (foto  hieronder)  is  een endemisch  mooi  gekleurd  gifkikkertje  waarvan het  
verspreidingsgebied amper 200 km lang is en zich volledig bevindt langs de kust in het Zuidwesten  

van Costa Rica, van hier in Sierpe tot in Corcovado. Wetende 
dat dit  beestje alléén hier  voorkomt en nergens anders in de 
wereld,  geeft  uiteraard  een  nog  grotere  waarde  aan  deze 
waarneming. De rug en de flanken van het kikkertje zijn zwart  
met daartussen een brede roodoranje of oranje streep vanaf de 
onderrug tot over het hoofd, boven de ogen naar de punt van de 
neus.   De  voorpoten,  achterpoten  en  buik  zijn  groen-zwart  
gevlekt. De huid van de gestreepte pijlgifkikker bevat een zeer  
krachtig  neurotoxisch gif,  dat  kan  leiden  tot  ernstige  pijn,  

convulsies en verlamming. 

In tegenstelling tot de meeste kikkers klampt het mannetje zich niet vast op de rug van het vrouwtje  
maar zitten het mannetje en vrouwtje met hun achterkant tegen elkaar. Het vrouwtje legt vervolgens 
tussen de 10 tot 25 eieren. Deze worden o.a. gelegd in inkepingen in bladeren  Nadat het vrouwtje  
de eieren heeft afgezet worden ze bevrucht door het mannetje. Dan verlaat het wijfje het gebied en 
blijft het mannetje alleen achter om de eieren te bewaken. De eitjes komen uit na ongeveer 18  
dagen. Het mannetje draagt alle kikkervisjes naar een klein  poeltje in de buurt. Per keer neemt het  
mannetje tussen de 4 tot 6 kikkervisjes mee op de rug. Na ongeveer twee maanden transformeren ze 
uiteindelijk  tot  kleine  kikkertjes.  Tot  die  tijd  voeden  de 
kikkervisjes  zich  onder  andere  met  in  het  water  rottende 
plantenresten.

Dendrobates  auratus  (foto  rechts)  uit  deze  streek  is 
verschillend  van  zijn  soort-  en  naamgenoot  van  de 
Atlantische kust. Hier vertonen ze, in tegenstelling met de 
kikkertjes die we hebben waargenomen in Selva Verde, meer 
en grotere zwarte tekeningen en minder groene. Het gaat  
hier dus over kleurvariatie binnen dezelfde soort. 

We   genieten  ook  nog  van  Common  Rainfrog, 
Kortkopanolis,  Canopy  anole,  Pigmy  rainfrog, en 
vooral  van  twee  bijkomende  nieuwe  soorten.  Eerst 
vangt Cesar een Striped Litter skink (Sphenomorphus 
cherriei) (foto links), een vrij algemene maar weinig 
waargenomen  onopvallende  skink  die  zich  dag  en 
nacht goed verborgen houdt tussen het bladafval aan 
de rand van de bossen en voornamelijk jaagt op kleine 
spinnen. 
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En dan een piepkleine fluitkikker (Stejneger's Rain Frog / Craugastor stejnegerianus):  
het volwassen mannetje is max. 18 mm groot, het wijfje 22 mm. Ze zijn bruin op de rug, met enkele  
kleine wratjes en soms lichte vlekjes. Deze soort is dagactief en brengt zijn ganse leven door tussen  
de bladafval. L.H. Stejneger, een wereldberoemde Noorse  
ornitholoog en  herpetoloog,  was  92  jaar  oud toen hij  
overleed  in  1943.  Deze  wetenschapper  buiten  formaat 
heeft  een  paar  honderd  nieuwe  soorten  dieren  
beschreven. Niet alleen amfibieën, maar ook reptielen en  
vogels.  Daarbovenop  werden  nog  een  50-tal  nieuwe 
soorten naar hem genoemd, uit erkentelijkheid voor zijn  
diensten aan de wetenschap. Daaronder zijn ook vissen,  
kevers, kwallen en zelfs een walvissoort terug te vinden! 
Om te filmen of te fotograferen moest ik telkens mijn bril 
afzetten omwille van het aandampen van de glazen. Bij 
dit  laatste  kikkertje  liep  het  bijna  verkeerd  af:  we 
proberen het mini-amfibietje te vangen, ik zet mijn bril ergens neer om “ beter te zien”, ik film het 
beestje, we laten het vrij en we  stappen richting gids die ons voorafgaat. Een vijftigtal meter verder 
besef ik dat mijn bril niet langer op mijn neus staat.... Help! Heel voorzichtig wandelen we terug 
naar  wat  we  vermoeden  de  laatste  plaats  van  de  actie  te  zijn  geweest  (wat  geenszins 
vanzelfsprekend is is een dichtbegroeid primair  regenwoud...)  en daar dan een beetje hopeloos 
tussen de bladeren, slakjes, wormen en mieren de grond aftasten... Maar de spanning is niet van 
lange duur; Felipe vindt eerst, heel toevallig, ons klein kikkertje terug en dan slaagt hij erin om de 
hand op mijn bril te leggen! Joepie! Bril terug en niet té veel tijd verloren!
Meer dan 3 uur na onze start vanmorgen komen we terug aan de rivier, weliswaar op een andere 
plek dan de plaats waar we zijn gestart. Cesar fluit op zijn vingers en en paar minuten later komt 
een klein roeibootje te voorschijn dat ons zal overzetten.
Felipe helpt even de oude bootsman door mee te roeien. We zetten voet aan wal, niet ver van de Las 
Vegas, het restaurant van gisteren. Het is klokslag 08.30u!! een lange en moeilijke uitstap, zeer 
vermoeiend maar oh zo lonend!
Bij de aankomst in het park van ons Veragua River House stapt Walter recht naar mij en begint 
onmiddellijk te vertellen over zijn Pácharo Estaca... Deze vogel werd hem aangewezen door Ileana, 
nadat ze zelf eerst is gaan controleren of de vogel nog wel op zijn plaats zat! 

Deze Grijze Reuzennachtzwaluw (Common Potoo / (Nyctibius griseus) is één van de moeilijkst  
waar  te  nemen  vogels  in  de vrije  natuur:  overdag  zit  hij  urenlang volledig  immobiel  op  het 
breukvlak van een takstomp, waardoor het lijkt of hij daar een verlengstuk van is, zowel qua kleur 
als qua houding. 's Nachts jaagt hij vanaf zijn vaste uitkijkpost, met opengesperde bek, op grote  
vliegende kevers en motten. Deze vogel maakt geen nest en legt maar één witgespikkeld ei. Dit ei 
wordt in het kuiltje van een afgebroken tak of op een boomstomp gedeponeerd en daar uitgebroed.  
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Het jong heeft wit dons; het wordt door een van de ouders tussen de veren gehouden, of zit op een  
boomstronk en kan dan voor een schimmel worden aangezien. Het zijn werkelijk échte meesters in  
het camouflagewerk. Een topwaarneming!

Dan  gaan  Felipe  en  Fred  onmiddellijk  ontbijten,  begroeten  Scanner-de-hond  die  ons  komt 
verwelkomen en trekken naar de kamer om eerst en vooral te douchen! Het is nog maar halftien en 
we hebben de indruk dat we al een volle dag bezig zijn met ontdekken en waarnemen.
We maken onze valies klaar voor een laatste verhuis en vertrekken om 10.45u richting Quepos en 
Manuel Antonio.

Maar we rijden niet ver. Want tussen Sierpe en Palmar Norte ligt één van de weinige archeologische 
sites van Costa Rica. Hier kunnen we de geheimzinnige “esferas” bewonderen, de stenen bollen uit 
het  précolombiaans  tijdperk,  die  door  de  Diquis  Indianen  gemaakt  zijn.  Vóór  de  tijd  van  de 

Spanjaarden leefde deze Indianenstam in de delta 
van de rivieren Sierpe en Térraba, in een welhaast  
ondoordringbaar  gebied  vol  oerwoud  en 
moerassen.
En hier  maakten zij  die “esferas”.  Er  zijn  hele  
kleintjes  gevonden  met  een  omvang  van  acht  
centimeter,  maar  ook  hele  grote,  met  een 
doorsnede van meer dan twee meter. Ze zijn zuiver  
rond,  en  met  grote  precisie  gemaakt.  En  het  
bijzondere is dat tot op de dag van vandaag niet  
bekend is waarom deze ronde stenen gemaakt zijn.  
Deze  granieten  bollen  zijn  inmiddels  een 
wereldberoemd cultureel erfgoed van Costa Rica. 

Na een uurtje rijden met mooie panorama's, stoppen we in Boca Coronado om iets te drinken en 
rustig te kunnen genieten van het zicht op de oceaan. De baas van het restaurant wijst ons een reuze 
wandelende tak aan, van minstens 20 cm lang!

Bij het binnenrijden van Quepos, niet ver van Manuel Antonio dus, stelt Felipe voor om te gaan 
eten  in  een  eenvoudige  en  niet  toeristische  taverne, 
Restaurante Marisqueria, bij Isabel en Jiuberth, met als 
adres: Detrás de Colina del Esta, Quepos. Klinkt leuk, 
en zo ziet het er ook uit.
We installeren ons aan het  terras en horen een haan 
kraaien: dit geluid komt van heel dichtbij.... een grote 
witte  haan loopt  rond in  de keuken,  zoals  een echt 
huisdier. Jiuberth maakt Felipe duidelijk wat er zo wat 
te eten valt,  onze gids vertaalt  het  voorstel naar ons 
toe, en het wordt een grote schotel zeevruchten. Tien 
minuten later komt de baas de schotel voorstellen, vóór 
hij  aan  de  bereiding  begint:  verse  langoustines, 
garnaal, krab, roodbaars en een grote kreeft. We mogen 
in de keuken gaan zien hoe de delicatessen worden gekuist en verwerkt. Fred profiteert van de 
gelegenheid om de haan een beetje bij te voederen met rijstkorrels. Jantje haan komt uit de hand 
eten, maar dat pikken, dat komt serieus aan!
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We genieten eerst van frisse witte wijn. Hier is het een beetje zelfbediening. We halen de 2-literfles 
uit de frigo, gieten de glazen vol en plaatsen de fles terug. En telkens de glazen leeg zijn, gaan we 
bijtanken. 
Gezelligheid troef! Een half uurtje later verschijnt de baas opnieuw, nu met de bereide gerechten. 
Het smaakt ons echt fantastisch goed, en toch is het hard werken om alles op te krijgen: er ligt 
gewoonweg veel te veel op dit dienblad!

Na dat feestmaal, het allerlekkerste wat we op de ganse reis hebben gegeten, rijden we in één ruk tot 
in ons volgend en laatste hotel, Si Como No, op de baan tussen Quépos en Manuel Antonio N.P.. 
Het contrast met het restaurant van Isabel en Jiuberth kan niet groter: hier is alles piekfijn in orde, 
onthaal perfect, bell boys die staan te wachten, alles is hier proper en tot in de details geregeld. En 
ook de kamers zijn prima, vooral dan kamers 12 en 18, zeer ruim, met groot terras en prachtig zicht 
op de oceaan en de eilandjes, zonder dat er één ander gebouw te zien is. Fred krijgt een upgrade, 
met name de Junior suite (nr. 43) omdat de gevraagde kamer niet vrij is. Deze kamer is groot, heel 
groot zelfs, met eigen keuken, maar met zicht op het donkere glazen dak van het restaurant Rico 
Tico. Felipe port hem aan om toch maar een andere kamer aan te vragen. De bediende stelt voor 
naar de “Presidential room” te verhuizen, (what is in a name?) maar dat kan pas morgen. OK, het 
kan er alleen maar beter op worden. 
In de kamers genieten we even van de airco (dat is geleden van in het eerste hotel!) en van de 
omgeving. Vanop het balkon kan Fred een groep Kapucijnaapjes filmen die allerlei gekke toeren 
uithalen op het glazen dak vlak vóór zijn terras. 

Rond  16.00u  trekken  we  naar  ons  buurhotel,  de  Mariposa,  waar  een  bar  met  terras  een 
adembenemend uitzicht biedt op de zee, richting zonsondergang: de Sunset-bar. Veel bar en weinig 
sunset wat ons betreft, want het is bewolkt en zelfs heel even een beetje miezerig.
Maar ook heel even zonnig, de tijd van een foto... De cocktails zijn heel lekker, en zo groot dat de 
barman voor Walter een 2de glas met de “overschot” brengt! Hier zien we een Kapucijnaapje met 
een baby op de rug die probeert bananen te stelen uit de bar en nadien zit te paraderen op de trappen 

en de balkons van de kamers. In de tuin observeren we heel even een Doodshoofdaapje! Leuke 
verschijning, wetende dat die beestjes zeer zeldzaam zijn geworden.

                                                                                                                                                  68



Wanneer we terug in ons hotel zijn , en ons klaar maken voor het avondmaal, wil René eerst even 
een  blik  werpen  op  “de  brug  over  de  kikkerpoel”,  dé plek  waar  we  vorig  jaar  die  mooie 
Roodoogmakikikkers hebben gezien, die een afwijkende kleur hebben t.o.v. die van de Caraïbische 
kust.. En ja, ze zitten er! Minstens 5 exemplaren beginnen een klein concertje te houden en we 
slagen erin om er 2 te spotten met onze nachtlampen. Da's heel goed nieuws om er morgen of 
overmorgen een mooie fotosessie te houden.

Om 19.00u zijn we in de Rico Tico, een gezellig half open restaurant. We zitten er wel helemaal 
alleen, behalve dan een gitarist/zanger die het iets te luid doet naar onze zin. En vermits hij voor ons 
alleen acteert, is er geen enkel probleem hem te vragen om het wat stiller te doen. We eten heel 
lekker, à la carte, en worden bediend door een toffe garçon. Eentalig Spaans, nog heel jong, maar 
een lieve glimlachende gast. Er vallen dan toch nog wat andere klanten binnen. Eén bepaald dessert, 
we vermoeden een soort Banane flambée, wordt aan de tafel naast ons gebracht: de muziek stopt, 
een ander deuntje start en alle lichten gaan uit. De betrokken tafel is alleen nog verlicht door het 
flambeerspel van de garçon, een bijna artistieke uitvoering! Ook hier zijn de porties te groot, we 
krijgen niet alles op. We eindigen met een lekker dessertje en een kopje déca (voor zover dat een 
echte déca is...).
Vóór het slapen gaan doet Fred natuurlijk nog een avondwandeling, op zijn ééntje, bij gebrek aan 
een  georganiseerde  nightwalk  die  hij  voor  vanavond  heeft  vergeten  te  reserveren  (zou  de 
vermoeidheid dan toch beginnen toe te slaan?).

Tijdens de wandeling filmt hij mieren die in grote getale aan 't verhuizen zijn: lange kolommen
werkmieren met elk één larve aan de onderbuik, zich snel begevend over smalle takjes en steentjes 
naar  een  voor  hen  duidelijk  punt.  En  op  bepaalde 
“strategische”  plaatsen  een  enorme soldaatmier  die  de 
wacht  houdt!   Verder  nog  een  Reuzenfluitkikker, 
gevonden dankzij zijn luid geroep en opnieuw een aantal 
leuke “Roodoogjes” (foto) en een Pigmy rainfrog.
Het  wordt  heel  laat,  want  Fred  moet  zijn  valies  nog 
helemaal  maken  vermits  morgen   zijn  inboedel  wordt 
verhuisd terwijl wij het Manuel Antonio Nationaal Park 
bezoeken. En morgen is het vroeg opstaan!

Zaterdag 26/1. Manuel Antonio, Si Como No.

Vroeg opstaan, want het is weekend en dan komen er heel 
veel Costaricanen genieten van strand, zon, zee en natuur 
in het nationaal park. En wij zouden daar toch graag even 
van de rust willen genieten. En René moet er op tijd zijn, 
om  vissende  Pelikanen  te  kunnen  fotograferen  met  het 
beste ochtendlicht!

Ontbijt  om  06.20u,  terwijl  het  restaurant  maar  pas  om 
06.30u opent, maar dat is hier geen probleem.
De mensen zijn hier zo vriendelijk en zo gedienstig, dat we 
er onmiddellijk kunnen aan beginnen.

Vóór 07.00u zijn we al aan de grens van het natuurgebied, en wordt René begeleid door Felipe tot 
aan de “place to be” voor de pelikanen. Walter en Fred wandelen rond en zien lokale families 
aankomen met  frigoboxen,  surfplanken,  speelgoed en  parasols.  Ook een vijftal  weinig  schuwe 
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Zwarte gieren die zich tegoed doen aan het “vlees” van beschadigde kokosnoten. 
Een uurtje later komt Felipe terug, maar zonder René. Hij wil zijn kans langer grijpen op deze 
goede plek. Felipe loodst ons binnen langs de enige officiële ingang, waar we 10 US$ per persoon 
inkomgeld betalen. Maar dit tarief geldt alleen voor de “Extranjeros” want de Ticos betalen maar 4 
US$. Heel knap systeem!
Felipe stapt onmiddellijk door in hoog tempo, om de volledige tour te doen en zo René rond 08.30u 
terug op te pikken.   
Er  blijven Walter  nog 4 soorten  beestjes  te  zien die  Fred  min of  meer  heeft  beloofd:  Zwarte 
leguanen, Helmbasilisk, Kapucijnapen van heel dicht bij, en Raccoons. Maar zowel die reptielen als 
die zoogdieren zijn niet te zien vóór 10.00 of 11.00u, de eerste omdat het koudbloedige dieren zijn 
die veel warmte nodig hebben en de zon moet dus al serieus van de partij  zijn vooraleer ze te 
voorschijn komen en de andere omdat ze het vooral gemunt hebben op het voedsel dat de mensen 
meesleuren, en die voedselboxen en dito zakken komen maar pas aan bod wanneer de mensen 
honger krijgen of de kinderen beginnen te zagen...
We wandelen dus rustig door het  prachtige park,  zien hoe de talrijke gidsen hun kleine groep 
toeristen gelukkig kunnen maken met een bladsprinkhaan of een klein hagedisje waarop ze dan 
onmiddellijk  hun  telescoop  richten,  enz.  enz.  We  genieten  van  de  vogels,  van  de  talloze 
superactieve heremietkrabben in alle vormen en kleuren en we pikken toch her en der een graantje 
mee van de uitleg van een gids... Toegegeven, na bijna drie weken intensief in de natuur te hebben 
geleefd, permanent omringd door prima gidsen-biologen, in een groep van amper 3 mensen, ja... 
dan  heb  je  natuurlijk  al  heel  wat  beleefd  en  wordt  het  moeilijk  om  nog  iets  verrassend 
voorgeschoteld te krijgen. En toch zal het ons nog lukken!

Om 09.45u zien we onze eerste grote Zwarte leguaan (Black Spiny-tailed Iguana / Ctenosaura 
similis), een echte zonneklopper die al heel veel nodig heeft om zich bedreigd te voelen. En dan 
volgen  er  veel  meer  van  die  soort,  zonnend,  wandelend  of  knikkend  met  het  hoofd. 

De zwarte leguaan is een grote hagedis uit de familie “Iguanidae”. Een andere benaming voor  
deze soort is zwarte stekelstaartleguaan. Hij wordt maximaal 1,2 meter lang en 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 vogels. Jongere dieren eten vooral  
insecten maar gaan na enkele jaren steeds meer planten en fruit eten. De staart van deze leguaan 
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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.
De reptielenwereld is wakker. Iets verder valt ons oog op een onbeweeglijk en bijna voorhistorisch 
monster:  een  volwassen  Helmbasilisk,  perfect  gecamoufleerd  door  kleur  en  houding.  Een 
prachtexemplaar  in een prachthouding!  (foto  links). Na enkele minuten fotograferen en filmen 
beseffen we dat er minstens 10 mensen achter ons staan met fotoapparaat, gsm en zelfs iPad om het 
bizarre wezen “in te blikken”. We zien ook verschillende Ameiva's, een alomtegenwoordige soort. 
Maar bij het nakijken van de foto's thuis, en dankzij de hulp van Twan Leenders, stellen we vast dat 
we een voor ons nieuwe soort hebben waargenomen, de Delicate Ameiva (Ameiva leptophrys), 
herkenbaar aan de karakteristieke getande donkere dorsolaterale streep (foto rechts).

Rond elf uur, wanneer de meeste kids een eerste keer uit het water komen, worden boterhammetjes, 
beleg en fruit te voorschijn gehaald. En dat is nu juist het moment waarop de wasbeertjes  wachten 
om in actie te komen.  We maken kennis met de Gewone wasbeer (Northern Raccoon – Procyon 
lotor) die zich hier in Manuel Antonio vooral te goed doet aan landkrabben en fruit. In principe zijn 
het nachtdieren, maar de aanwezigheid van de toeristen (en hun etensafval) hebben hun levenswijze 
grondig  veranderd.  Door  het  kunstmatig  voedselaanbod  worden  de  diertjes  niet  alleen  méér 
dagactief,  hun  actieradius  is  ook  gekrompen en  hun dieet  is  gewijzigd;  en  dit  vooral...  in  de 
maanden december tot februari, tijdens het hoogseizoen voor toerisme!    

Het duurt niet lang of we zijn getuige van een een georganiseerde diefstal: een paar raccoons komen 
open  en  bloot  naar  een  groep  mensen,  terwijl 
vanuit de bosjes een soortgenoot recht op de buit 
afgaat.  Hop,  en 't  is  gebeurd!  De wasbeer  is  er 
vandoor  met  een  volledig  in  een  plastic  zak 
verpakt brood! En hij gaat onmiddellijk op veilige 
afstand  van  de  mensen  zitten,  tussen  het 
struikgewas. Heel snel komen de anderen erbij en 
beginnen de hiërarchische spelregels naar boven te 
komen.  Het  duurt  niet  lang of  iedereen “zit  aan 
tafel”.  De  waarneming  die  daarop  volgt  en  die 
Fred  gelukkig  op  film  heeft  kunnen  zetten,  is 
merkwaardig: een wasbeer probeert een deel van 
de buit te nemen, maar degene die de roof heeft 
gepleegd, en die aan 't eten is, laat dat niet toe: gegrom en dreiging! Opeens verwijdert de eerste 
raccoon zich, geeft de indruk de strijd op te geven, draait de rug naar de etende “chef” en blijft zo 
enkele ogenblikken zitten. En dan komt dat eigenaardig gedrag: de “verliezer” nadert voorzichtig de 
“eigenaar” van het brood, maar zittend en achterwaarts, dus met zijn poep altijd in de richting van 
                                                                                                                                                  71



de “chef”,  alsof hij  denk van “zo zal hij  niet  zien dat  ik dichter kom” of “zo zal  hij  mij  niet 
herkennen”. En de strategie lukt! Hij nadert met zijn rug de etende raccoon tot wanneer hij contact 
voelt met de buit, wacht heel even op een eventuele reactie, en draait zich dan bliksemsnel om en 
zet zijn klauwtjes in de plastic verpakking! Een ongelooflijk menselijk gedrag! 
En iets later opnieuw een familie “grote mensen” die een volle zak voorgesneden fruit in de bosjes 
ziet verdwijnen, met gekrijs van de bestolen moeder en kinderen, en tot grote hilariteit  van de 
omstaanden (zoals wij)...
En  eindelijk  komen  de  Witschouderkapucijnaapjes  te  voorschijn,  slingerend  tussen  de  takken, 
spelend, “smoelentrekkend” en ook steeds bereid om iets eetbaars te stelen.  
Het lijstje van de beestjes die we hier  moesten zien is volledig afgewerkt....

Ondertussen zijn Felipe en René al lang terug, is René al uitgebreid gaan zwemmen in het lekker 
warm water van de oceaan en heeft Felipe een zalige trip in dromenland achter de rug (foto). Als 
slot ziet René een kleine schildpad zitten. Op dat ogenblik staat er een aantal mensen het diertje te 
fotograferen. René zoekt de Fred en samen trekken ze naar de plaats waar het beestje zich bevindt. 
Geen mens meer te zien, maar de Zuid-Amerikaanse Modderschildpad (Red-cheeked Mud turtle / 
Kinosternon  scorpioides)  zit  er  gelukkig  nog.  Het  schild  van  deze  soort  wordt  ongeveer  25 

centimeter lang en deze schildpad komt voor van Mexico tot Peru, wat voor een schildpadsoort een  
enorm  verspreidingsgebied  is.  Het  is  een  bewoner  van  modderige,  stilstaande  of  langzaam 
stromende riviertjes en ondergelopen bossen . De schildpad leeft  grotendeels van in het  water  
levende dieren zoals slakken, wormen en vissen, maar eet ook wel planten of aas.
 Fred kan ze rustig en uitgebreid filmen en van dichtbij bekijken. Da's ook genieten. 

Rond 12.00u verlaten we het Park en gaan we, bijna traditiegetrouw zoals vorige jaren, eten in 
restaurant Marlin. Het is hier overal heel druk, zowel in de straat als in het eethuis. We starten met 8 
Pepsi Cola's om de grote dorst weg te werken en eten lekkere “Catch of the day”, roodbaars filets.
Rond 14.00u zijn we terug in ons hotel, en maken we ons klaar om naar de Vlindertuin te gaan. 
Zoals verwacht, niks speciaals, maar het is eens wat anders... Fred profiteert ervan om een gids van 
de Finca Naturales Wildlife Refuge op de kop te tikken die vanavond met ons zal rondtoeren. Er 
zijn al 9 mensen ingeschreven en dus wordt (gelukkig) de groep opgesplitst. Fred dringt erop aan 
om een bijna privé walk te hebben. Ook Annie, de Canadese dame die we op de Quetzal-tour in 
Trogon Lodge hebben ontmoet, samen met haar Russische partner, overwegen om de tour te doen. 
Fred slaagt erin ze te overtuigen om zich onmiddellijk in te schrijven en schiet het inkomgeld voor 
opdat ze niet  langer zouden treuzelen. Zodoende zijn we minstens met 4, en gaat de bediende 
akkoord om ons als een volwaardige groep te beschouwen.
Een uurtje later liggen we  te dobberen in het mooie zwembad en genieten we van een drankje. We 
laten de barman een foto maken , exact op de plaats waar René en Fred vorig jaar (toen samen met 
Tony en Marleen) met een paraplu in de gietende regen in de swimming pool stonden, terwijl het 
hier nu 33gr. C. is. 
Walter en Fred staan om 17.30u klaar aan de ingang van de Finca Naturales (het privé natuurpark 
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eigendom van ons hotel) waar ook gids Andy ons al staat op te wachten. We porren de Rus en de 
Canadese aan om iets sneller in gang te schieten en ons uit de voeten te maken vooraleer de andere 
mensen aankomen en eventueel enkele toeristen aan onze groep zouden worden toegevoegd....
Andy geeft ons een degelijke uitleg over het gebied dat we gaan doorkruisen, het belang van onze 
zintuigen en welke dieren we kunnen horen of zien. 
Het eerste geluid dat we duidelijk kunnen onderscheiden komt van de Geelkeelmuisspecht (Buff-
throated  Woodcreeper  /  Xiphorhynchus  guttatus).  Deze  vogel  jaagt  als  solitair  op  mieren  en 
spinnen, maar wanneer er een groep Legermieren (Army Ants) wordt opgemerkt, dan komen heel  
snel verschillende Geelkeelmuisspechten samen om hen aan te pakken! 

De eerste amfibiesoorten die Andy ons tussen de dikke vegetatie laat ontdekken zijn ons al bekend, 
zoals  Reuzenpad,  Gemaskerde  boomkikker,  Gladiator-
boomkikker, Slim-fingered  Rain  frog, Boulenger's  Tree 
frog  en  Roodoogmakikikker,  maar  dan  wel  6  pas 
gemetamorfoseerde  mini-kikkertjes  met  nog  een  klein 
stompje  staart  (foto),  overblijfsel  van  hun  leven  als 
dikkopje.  
De enige die onze lange soortenlijst nog komt verrijken is 
de  Green  Climbing  toad  (Incilius  coniferus),  een  heel 
speciale pad die als één van de weinige paddensoorten in 
struiken  en  bomen klimt,  tot  zelfs  verschillende meters 
hoog.  Ze  voedt  zich  bijna  uitsluitend  met  mieren  en 
mijten.     

Als zeer bijzondere afsluiter krijgen we drie zeer vreemde schepsels te zien op amper 30 cm van 
onze pillampen en camera's! Voor wie ze voor het eerst waarneemt, een surrealistische verschijning! 
Het  is  een beetje moeilijk  om te zien waar het  insect 
begint en waar en hoe het eindigt.
De  gids  kondigt  het  aan  als  “the  strangest  mariposa 
nocturna” we have here. Maar hij weet uiteraard dat het 
geen nachtvlinder  is.  Het  is  het  wijfje  van een uiterst  
bizar  en  relatief  groot  insect,  de  Wax-tail  Hopper, 
Pterodictya  reticularis,  familie  van  de 
“lantaarnvliegen”, en een verre neef van zangcicade en 
boomsprinkhaan.  De  “staart”  is  een  verzameling  van 
verschillende lange veerachtige pluimen die volledig uit  
was bestaan en die op het eerste zicht erg lijken op grote  
witte  schimmels.  Predatoren  die  in  deze  wasachtige 
structuur  bijten,  hebben  de  mond  vol  was  terwijl  het  
insect gespaard blijft. Het wijfje produceert dan opnieuw 
dat wit goedje en maakt een nieuwe “wax-tail” aan. Het 
wijfje gebruikt ook deze pluimstaart om er haar eilegsels  
mee  in  te  wrijven  om  de  eitjes  te  beschermen  tegen 
parasieten  en  uitdroging!  Maar  de  creativiteit  van  de 
Natuur  kent  geen  grenzen:  er  werden  vlinderrupsen 
ontdekt  die  zich  hebben  gespecialiseerd  in  het  eten van  deze  wax  en  die  hun  ganse  leven  
doorbrengen op de rug van onze Hopper! 
Knappe, leerrijke 2 uur durende wandeling met enkele minder gemakkelijke momenten wanneer 
iedereen op hetzelfde ogenblik wou fotograferen of filmen. En dat met amper 4 mensen. We kunnen 
ons al inbeelden wat dat kan geven in een groep van 10 man...  Onze gids Andy, onze zoveelste 
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gids-bioloog, werkt in een studiecentrum voor behoud van amfibieën aan de Caraïbische kust, en 
dat  hebben  we kunnen merken  aan  zijn  zeer  uitgebreide  kennis,  tot  en  met  de  meest  recente 
naamsveranderingen ingevoerd in de wereld van de kikkers.
Om 20.00u zitten we weer samen in het restaurant, behalve dan Felipe die bij gebrek aan plaats, niet 
in ons hotel logeert, maar die een mooie kamer ter beschikking heeft in Quepos, waar hij trouwens 
een aantal vrienden heeft. Na de gebruikelijke aperitiefjes, kunnen we genieten van kippensoep met 
aardappeltjes, ceviche, pasta en tenderloin. Het vergt weer een serieuze inspanning om die grote 
porties de baas te kunnen. 
Aan het plafond en tussen de balken zitten verschillende Aziatische huisgekko's te jagen op kleine 
gevleugelde insecten. Een uurtje later barst er plots een hevige regenbui los, en die wil maar niet 
ophouden.  Om ons  toe  te  laten  naar  de kamers  te  gaan,  komt  onze  garçon  ons  enkele  grote 
handdoeken brengen om over ons hoofd te houden. Maar dat lijkt een hopeloos scenario, rekening 
houdend met de hoeveelheid hemelwater en met de afstand die we moeten afleggen tot aan de 
kamers. We vragen om te bellen met de receptie of zij  over enkele grote paraplu's beschikken. 
Enkele minuten later komt een bell boy eraan met 2 regenschermen, en gaat met ons mee om “zijn” 
paraplu's onmiddellijk terug naar de receptie te brengen. We zijn niet de enigen die verrast zijn door 
deze regenbui. En passant stoppen we even aan “de brug over de kikkerpoel”, maar ondanks het 
regenweer vallen er geen kikkers te bespeuren. Tegen 22.00u ligt iedereen onder de lakens, in een 
frisse kamer. 

Zondag 27/1. Manuel Antonio, Si Como No.

Vandaag kunnen we uitslapen! 
Felipe heeft gisteren van een gids vernomen dat er heel wat trekvogels te zien zijn in een vochtige 
bufferzone van het Manuel Antonio park. Geen haast dus, want er is met niemand afgesproken en 
we zijn maar op enkele minuten rijden van het gebied.
Om 07.30u staan we klaar op de parking van het hotel, samen met een kleine groep Brulapen die 
hier slingerend in de hoge bomen voorbij komen.
De (bijna) verlaten drassige zone, doorkruist door een kanaaltje met een zeer goed begaanbare dijk, 
levert leuke en minder leuke dingen op. Eerst zijn er de “Jezus-Christ basilisken”, die door onze 
aanwezigheid worden opgeschrikt en 3 à 4 meter over het water lopen om zich te gaan verbergen in 
de oever aan de overkant. Dan komen de talrijke vogels aan bod, zoals de  Gladsnavel ani,  de 
Roodkruinspecht  (foto  links)  die  we  eerst  horen  en  dan  goed  kunnen  zien  roffelen,  de 
Langstaarttroepiaal,  de Roodoogkoevogel (Bronzed Cow-birds / Molothrus aeneus) (foto rechts) 
die, net zoals de Koekoek bij ons, een broedparasiet is. Van deze vogel is geweten dat hij van meer 
dan 140 vogelsoorten de nesten  misbruikt, gaande van vinken en grote kolibries tot roofvogels! 

Bijzonder aan zijn gedrag is dat de Koevogel op regelmatige tijdstippen de geparasiteerde nesten  
gaat checken op de toestand van zijn nageslacht. Wanneer hij vaststelt dat zijn ei er werd uitgewipt,  
dan vernietigt hij het nest om zijn gastheer te verplichten er een nieuwe te bouwen
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We vangen glimpen op van ijsvogels; hier zijn de vogels veel schuwer dan bvb. in Tortuguero, 
hoogst waarschijnlijk omdat ze de mensen hier niet gewend zijn. We zien achtereenvolgend de 
Amerikaanse  Reuzenijsvogel  en  de  Groene  Dwergijsvogel  (American  Pigmy  Kingfisher  / 
Chloroceryle aenea), meteen de grootste en de kleinste soorten ijsvogels van het continent, een 
Roze lepelaar (Roseate Spoonbill / Ajaia ajaja), een Amerikaanse steltkluut (Black-necked Stilt / 
Hymantopus  mexicanus)  en  een  juveniele  Rooodstaartbuizerd  (Red-tailed  Hawk  /  Buteo 
jamaicensis).
Maar er zijn ook stropers in het gebied. We zien een man die verschillende dode vogels aan een 
koord draagt en snel  verdwijnt  in een auto. We maken er discreet een paar foto's van, waarop 
duidelijk te zien is om welke vogels het gaat: Ibissen, Slangenhalsvogels en diverse soorten eenden. 
Volgens Felipe gaat het  hier om stropers die alléén uit  zijn op voedsel, maar met de foto's als 
bewijsmateriaal gaat hij de nodige stappen zetten om het management van het Park op de hoogte te 
stellen. Terwijl we op onze stappen terugkeren, verschijnt er aan de oppervlak van het water een 
heel kleine Brilkaaiman die rustig naar de overkant zwemt. Leuke waarneming.
De rest van de voormiddag brengen we door in ons mooie hotel, in het gezelschap van een stokoude 
half  tamme Zwarte  leguaan  en  een  Helmbasilisk  die  duidelijk  de  aanwezigheid  van  spelende 
kinderen in het water gewoon is geworden. We genieten nog eens van het luxueus zwembad met 
bijhorende bar en barkrukken in het water en we trakteren onszelf op een lekkere Smoothie.
Na het middagmaal blijven we rustig in het hotel waar speelse Kapucijnaapjes de show komen 
stelen op het doorschijnend dak van het restaurant. Vanaf 16.00u is het Happy Hour, “ You pay one, 
you get two”. Dus voelen we ons “verplicht” van zes Daikiri's te bestellen... Het is al snel etenstijd.
Vanaf de fameuze “brug over de kikkerpoel” zien we een Roodoogmakikikker! Fred klimt naar 
beneden en vangt bliksemsnel dat exemplaar. Het kikkertje zal morgen uitgebreid geënsceneerd 
worden  voor mooie foto's, maar eerst zal het in semi-vrijheid de nacht moeten doorbrengen in de 
badkamer van Fred.
Voor het  diner van vanavond hebben we Felipe uitgenodigd (doen we altijd, maar de 2 vorige 
avonden had hij het te druk in Quepos). We maken er een gezellige laatste avond van!

Na  het  eten  gaan  we  (natuurlijk)  nog  even  luisteren naar  de  kikkertjes;  we  zien  en  horen 
Gemaskerde boomkikkers en Reuzenfluitkikkers. Maar de mooiste waarneming van de avond komt 
toe aan Walter: hij hoort iets bewegen op de weg die van de kamers naar de baan leidt, ziet in een 
flits een wasbeer oversteken, en ribbedebie weg... Wanneer hij ter hoogte van de oversteekplaats 
komt, ziet hij 2 oogjes blinken tussen het struikgewas: het is pikdonker, behalve een straaltje licht 
dat vanuit de opslagplaats van de keuken komt. Hij neemt quasi blindelings een foto en... bingo! Er 
staan niet minder dan 8 oogjes te schitteren op de foto: de voltallige familie Raccoons hield zich 
schuil, muisstil, op amper 2 meter van Walter! 
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Maandag 28/1. Van Manuel Antonio naar San José en Madrid.

Het zou een rustige ochtend worden, met op het programma alleen maar het ontbijt en de fotosessie 
met het Roodoogje. Maar op de trap van zijn bungalow ziet René een kleine slang liggen. Hij belt 
onmiddellijk de Fred op die in een mum van tijd ter plekke is. De slang is ons onbekend, en ook 

haar gedrag: ze plat zich volledig af en lijkt daardoor meer op een achtergelaten versleten veter dan 
op een gezond slangetje. Met zekerheid een nieuwe soort voor Fred! Daar gaat de rustige ochtend...: 
een nieuwe slang, René die wacht op bijstand voor het fotograferen van “zijn “ kikker, Fred die zijn 
valies nog moet maken en op zoek moet gaan naar een bioloog om een naam op die slang te 
plakken, en dat alles nog vóór 10.00u?? 
Maar eerst gaan we ons kikkertje fotograferen terwijl de zon nog niet te veel warmte geeft en om 
het zo snel mogelijk terug te kunnen vrijlaten. De mise en scène neemt wat tijd in beslag maar is 
echt leuk om zien!
Na een geslaagde fotosessie dank zij  de volle medewerking van de Agalychnis en de hulp van 
Walter die bestendig voor de nodige verlichting zorgt (lees: schaduw), wordt ons beestje terug naar 
haar poeltje gebracht. Dan brengt Fred de slang naar het  Wildlife Refuge waar hij  de manager 
Johnny Hernandez ontmoet. Deze is bezig met het fotograferen van een zeer excentriek uitziende 
kever met witte ogen en die wegvliegt op het ogenblik dat Fred zijn camera opstelt... pech! Johnny 
denkt dat ik speciale interesse hebt voor insecten, en brengt mij zonder verwijl naar een andere 
ontdekking die hij vanmorgen heeft gedaan. We lopen een eindje langs de wandeling die we vorige 
nacht  hebben  gedaan  met  Andy.  Johnny  toont  mij  dan  een  takje  waarop  minuscule  zwarte 
gevleugelde  diertjes  zitten,  amper  1  à  2  mm groot.  Bij  nader  inzien  zijn  er  ook  iets  grotere 
roodachtige beestjes aanwezig. Ik begrijp niet goed wat er gaande is in deze mini-wereld, de glazen 
van mijn bril zijn bedampt door de hoge vochtigheidsgraad en de warmte en het is er zo donker dat 
het echt moeilijk is om er iets van te maken. Johnny legt mij uit dat het om kleine insecten gaat uit 
de  orde van de Homoptero,  die  op  dit  eigen moment  gemolken worden door  kleine miertjes, 
Aviscala genoemd. Een typisch voorbeeld van symbiose tussen twee diersoorten, zoals dat bij ons 
gebeurt met bladluizen en mieren: bescherming in ruil voor eten.
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Maar ik loop hier nog altijd rond met die slang die op naam moet worden gebracht en de klok staat 
niet stil... We komen terug naar de ingang van de receptie van de Wildlife Refuge dat ook als labo 
dient voor de gidsen. Daar kan ik in alle veiligheid 
het slangetje overhandigen. Johnny is verheugd over 
deze waarneming: het is amper de 2de keer in 4 jaar 
dat hij deze soort mag waarnemen:   het gaat om de 
Spotted Wood snake (Ninia maculata). Deze slang is 
vrij  algemeen  in  Costa  Rica,  maar  wordt  zelden 
gezien omwille haar kleur en haar leefwijze: ze is 
bruin  tot  donkergrijs  en  leeft  uitsluitend  in  het  
bladafval.  Ze wordt  niet  meer dan 35 cm lang en 
jaagt alleen op insecten, wat niet zo courant is bij  
slangen. Ze vertoont een merkwaardig verdedigings-
patroon:  wanneer  ze  wordt  verstoord,  zet  ze  haar 
ribben uit, plat ze zich volledig af en houdt zich stijf  
en onbeweeglijk.

We zijn beiden heel tevreden met onze Nina maculata, Johnny begint ze te installeren voor een 
fotosessie maar ik moet helaas afscheid nemen van deze zeer interessante man.
Nu rap terug naar het hotel, bliksemsnel alles in de valies gooien en op tijd klaar staan. En het lukt! 
Zoals gepland verlaten we om 10.00u Si Como No  en  Manuel Antonio.

Het verkeer is relatief druk, maar vlot. Om 11.30u rijden we over de Tarcoles bridge, bekend voor 
de  Spitssnuitkrokodillen  die  er  meestal  te  zien 
zijn langs de oevers van de gelijknamige Rio. 
Walter heeft geluk: het is de eerste keer dat  hij 
hier  komt  en  er  liggen  exact  geteld  41  grote 
monsters, sommige half in het water, andere op 
het droge. Dit is meer dan wat er in onze vorige 
reizen hier werd gezien! Het is laagtij  en droog 
seizoen:  de  rivier  is  bijna  voor  de  helft 
uitgedroogd:  brede  zanderige  oevers  en  dus 
voldoende ruimte voor de kroks om te zonnen.
Het is 13.00u, we komen aan in Alajuela, enkele 
kilometers verwijderd van de airport, en we gaan 
eten in La Casona del Maïs. We krijgen een grote 

gemeenschappelijke schotel, vol met kip, varkenvlees, maïs, bonen, lekkere stukjes tomaat met een 
coriandersmaakje en  bananas platinos. Helaas moeten we een vierde van het eten laten staan, het is 
té veel!  
Een  uur  later  zijn  we  al  aan  de ingang van  de luchthaven.  We hebben 450 km gereden  van 
donderdag 24/1 in Sierpe tot vandaag. Alles bijeen amper 1.243 km voor 19 dagen verdeeld over 6 
uiteenlopende locaties in Costa Rica. Bitter weinig in de auto gezeten dus!
We nemen afscheid van onze vriend Felipe, die ons schitterend heeft begeleid en geholpen! Een 
aanbevelingswaardige gids, chauffeur en mens! 
De vier uur die ons scheiden van ons vertrek vullen we op met chocoladeboontjes à volonté proeven 
en koffie drinken (allemaal gratis in de Britt shop)... , shoppen, e-mails lezen en beantwoorden, 
koffie en chocolade kopen, in boeken bladeren, enz enz.
16.35: ons vliegtuig “Salvador Dali”, een Airbus 340/600, komt eraan en lost 300 Ticos en toeristen. 
Onze check-in begint pas om 18.00u i.p.v.17.20u. En we stijgen op om 19.10u i.p.v. 18.05u omwille 
van een technisch probleem met één van de .... toiletten!
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Dinsdag 29/1. Aankomst in Brussel.

Na 9 uur vliegen landen we in Madrid. Het is hier nu 11.13u. De eerstkomende 4 uur moeten we 
ons trachten bezig te houden, want de voorziene boarding is om 15.30u. We maken kennis met een 
ouder koppel, Remi Canele-Notredame uit Poperinge. Ik vermeld hier de naam omwille van de 
zeldzaamheid van deze familienamen. Ze hebben een reis door Costa Rica gemaakt met een groep 
Nederlandse birdwatchers. Hij is niet gelukkig met het verloop van hun vakantie, vooral dan met de 
manier van waarnemen van de “vogelmannen”. Wanneer Remi onze verhalen hoort en de foto's van 
René ziet,  dan vraagt  hij  onmiddellijk  om mogen deel  uit  te maken van onze groep voor  een 
volgende reis...
Onze A-321 stijgt op om 16.21u. Fred zit naast wielrenner Jürgen Vandenbroeck die zopas de tour 
van San Luis in Argentinië achter de rug heeft. Spraakzaam is die man niet echt...
We landen veilig en wel in Brussel om 18.15u, verzamelen onze bagage en stappen in de bij het 
vertrek begin januari bestelde taxi. Een uurtje later is iedereen thuis en kan het nagenieten beginnen.

Het was de perfecte reis, zonder wrijvingen noch spanningen, alle afspraken en reservaties werden 
honderd procent nageleefd, en de verlanglijstjes van waarnemingen en foto's zo goed als volledig 
afgewerkt! 
Met dank aan reisagent Dromen voor de informaties en de reservaties, aan Felipe, onze gids en 
chauffeur, en aan de lokale gidsen/biologen, die allen hebben bijgedragen tot deze schitterende 
ervaring.
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                                              IN ALFABETISCHE VOLGORDE
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                AMFIBIEËN

Aardbeigifkikker Strawberry Poison-Dart frog Oophaga pumilio
Boomkikker Scarlet-webbed Tree frog Hypsiboas rufitelus
Boomkikker Panama Cross-banded Tree frog Smilisca sila
Boomkikker Boulenger's Snouted Tree frog Scinax boulengeri
Boomkikker Common Mexican Tree frog Smilisca baudinii
Boomkikker Drab Tree frog Smilisca sordida
Fluitkikker Broad-headed Rain frog Craugastor megacephalus
Fluitkikker Stejneger's Rain frog Craugastor stejnegerianus
Fluitkikker Slim-fingered Rain frog Craugastor crassidigitus
Fluitkikker Common Rain frog Craugastor fitzingeri
Fluitkikker Mimicking Rain frog Craugastor mimus
Gemaskerde boomkikker Masked Tree frog Smilisca phaeota
Gestreepte pijlgifkikker Golfo Dulce Poison-Dart frog Phyllobates vittatus
Gladiatorboomkikker Rosenberg's Gladiator Tree frog Hypsiboas rosenbergi
Glaskikker Yellow-flecked Glass frog Sachatamia albomaculata
Glaskikker Powdered Glass frog Teratohyla pulverata
Glaskikker   Reticulated Glass frog Hyalinobatrachium valerioi
Glaskikker Fleischmann's Glass frog Hyalinobatrachium fleischmanni
Glaskikker    Spiny Cochran frog Teratohyla spinosa
Gouden pijlgifkikker    Green and Black Dart-poison frog Dendrobates auratus
Kikker   Brilliant Forest frog Rana warszewitschii
Kikker   Túngara frog Engystomops pustulosus
Kikker   Fringe-toad Foamfrog Leptodactylus melanonotus
Kikker   Vaillant's frog Rana vaillanti
Kikker   Limon Robber frog Pristimantis cerasinus
Kikker   Pigmy Rain frog Pristimantis ridens
Kikker   Bolivian White-lipped frog Leptodactylus bolivianus
Luipaardkikker Forrer's Grass frog Rana forreri
Pad Green Climbing toad Incilius coniferus
Pad Smooth-skinned toad Bufo haematiticus
Pijlgifkikker Granular Poison frog Oophaga granulifera
Raket kikker Rainforest Rocket frog Silverstoneia flotator
Reuzenfluitkikker Savage's Thin-toed frog Leptodactylus savagei
Reuzenpad Giant toad Rhinella marina
Roodoogmakikikker Red-eyed Tree frog Agalychnis callidryas
Smaragd glaskikker Emerald Glassfrog Espadarana proseblepon
Talamanca Raket kikker Striped Rocket frog Allobates talamancae
Tink kikker Common Tink frog Diasporus diastema
Zandloperkikker Hourglass Tree frog Dendropsophus ebraccatus
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        REPTIELEN

Ameiva hagedis Four-lined Whip-tailed lizard Ameiva quadrilineata
Ameiva hagedis  Central-American Whip-tailed lizardAmeiva festiva
Ameiva hagedis Delicate Ameiva Ameiva leptophrys
Anolis Stream Anole Norops oxylophus
Anolis Golfo Dulce Anole Norops polylepis
Anolis Canopy Anole Norops lemurinus
Aziatische huisgekko Common House Gecko Hemidactylus frenatus
Boa Boa constrictor Boa constrictor
Boa Central-American Tree boa Corallus ruschenbergeri
Brilkaaiman Spectacled Caiman Caiman crocidilus
Geelkopdaggekko  Yellow-headed Gecko Gonatodes albogularis
Gestreepte basilisk Striped Basilisk Basiliscus vittatus
Groene basilisk         Green Basilisk Basiliscus plumifrons
Groene leguaan Green Iguana Iguana iguana
Grondanolis     Ground anole Norops humilis
Helmbasilisk Common Basilisk Basiliscus basiliscus
Helmleguaan Helmeted Iguana Corytophanes cristatus
Kleine Bosanolis   Slender Anole Norops limifrons
Knolstaartgekko Turnip-tail Gecko Thecadactylus rapicauda
Kogelvingergekko Costa Rican Dwarf Gecko Sphaerodactylus graptolaemus
Kortkopanolis Pug-nose Anole Norops capito
Lanspuntslang Fer-de-Lance Bothrops asper
Nachthagedis Yellow-spotted Nightlizard Lepidophyma flavimaculatum
Noordelijke Kattenoogslang Northern Cat-eyed snake Leptodeira septentrionalis
Sierschildpad  Meso American Slider Trachemys venusta uhrigi
Skink Striped Litter Skink Sphenomorphus cherriei
Slang Brown Blunt-headed Vine snake Imantodes cenchoa
Slang Red-bellied Litter snake Rhadinaea decorata
Slang Salmon-bellied Racer Dryadophis melanolomus
Slang Spotted Wood Snake Ninia maculata
Smaragdstekelhagedis Green Spiny Lizard Sceloporus malachiticus
Spitssnuitkrokodil American Crocodile Crocodylus acutus
Wateranolis Water Anole Norops aquaticus
Wimpergroefkopadder Eyelash Pit Viper Bothriechis schlegelii
Zuid-Amerikaanse modderschildpad Red-cheeked Mud Turtle Kinosternon scorpioides
Zwarte aardschildpad    Black Wood Turtle Rhynoclemmis funerea
Zwarte leguaan Black Spiny-tailed Iguana Ctenosaura similis
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        VOGELS

Amerikaanse gallinule Purple Gallinule Porphyrula martinica
Amerikaanse reuzenijsvogel Ringed Kingfisher Ceryle torquata
Amerikaanse slangenhalsvogel Anhinga Anhinga anhinga
Amerikaanse steltkluut Black-necked Stilt Hymantopus mexicanus
Bigua aalscholver Olivaceus cormorant Phalacrocorax olivaceus
Blauwgrijze tangare Blue-gray Tanager Thraupis episcopus
Blauwkapmotmot Blue-crowned Motmot Momotus momota
Blauwkruinmanakin Blue-crowned Manakin Pipra coronata
Blauwrugtangare Blue-back Grosbeak Cyanocompsa cyanoides
Blauwwitte zwaluw Blue-and-white Swallow Notiochelidon cyanoleuca
Bontkeelsaltator Buff-throated Saltator Saltator maximus
Breedsnavelmotmot Electron platyrhynchum
Briluil Spectacled Owl Pulsatrix perspicillata
Bruine hokko Great Curassow Crax rubra
Bruine pelikaan Brown Pelican Pelecanus occidentalis
Buffons Ara Ara ambigua
Driekleurige reiger Tricolored heron Egretta tricolor
Eekhoornkoekoek Squirrel cuckoo Piaya cayana
Geelbuik-schoffelsnavel Common Tody-Flycatcher Todirustrum cinereum
Geelkeelmuisspecht Xiphorhynchus guttatus
Geelkopcaracara Yellow-headed Caracara Milvago chimachima
Geelkruinkwak Yellow-crowned Night Heron Nyctanassa violacea
Geelsnaveltroepiaal Yellow-billed Cacique Amblycercus holosericeus
Geelvleugelara Scarlet Macaw Ara macao
Geelwangamazone Red-loret Parrot Amazona autumnalis
Gladsnavelani Smooth-billed Ani Crotophaga ani
Goudsnavelgors Orange-billed Sparrow Arremon aurantiirostris
Gray's lijster Clay-colored Robin Turdus grayi
Grijsbuikkardinaal Black-faced Grosbeak Caryothraustes poliogaster
Grijsstaartjuweelkolibrie Gray-tailed Mountain-gem Lampornis cinereicauda
Grijze Reuzennachtzwaluw Common Potoo Nyctibius griseus
Groefsnavelani Groove-billed Ani Crotophaga sulcirostris
Groenbruine ijsvogel Green-and-rufous Kingfisher Chloroceryle inda
Groene draadkolibrie Green Thorntail Discosura conversii
Groene Dwergijsvogel American Pigmy Kingfisher Chloroceryle aenea
Groene ibis Green ibis Mesembrinibis cayennensis
Groene reiger Green-backed Heron Butorides striatus viriscens
Groene Violetoorkolibrie Green Violet-ear Colibri thalassinus
Groenkruinbriljant-kolibrie Green-crowned Briljant Heliodoxa jacula
Grote bekarde Pachyramphus aglaiae
Grote blauwe reiger Great Blue heron Ardea herodias
Grote bloedstuitbuidelspreeuw Scarlet-rumped Cacique Cacicus uropygialis
Grote kiskadie Great Kiskadee Pitangus sulphuratus
Grote kuifsjakoehoen Crested Guan Penelope purpurascens
Grote stern Sandwich tern Sterna sandvicensis
Grote zilverreiger Great Egret Casmerodius albus
Halsbandarassari Collared Aracari Pteroglossus torquatus
Kalkoengier Turkey vulture Cathartes aura
Kleine blauwe reiger Little Blue Heron Egretta caerulea
Kleine zilverreiger Snowy Egret Egretta thula

Broad-billed Motmot

Great green macaw

Buff-throated Woodcreeper

Rose-throated Becard 
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Koereiger Cattle Egret Bubulcus ibis
Koningsspecht Pale-billed Woodpecker Campephilus guatemalensis
Koningsstern Royal Tern Sterna maxima
Kuifuil Crested Owl Lophostrix cristata
Lachvalk Laughing Falcon Herpetotheres cachinnans
Langstaarttiran Long-tailed Tyrant Colonia colonus
Langstaarttroepiaal Great-tailed Grackle Quiscalus mexicanus
Leljacana Northern Jacana Jacana spinoza
Mangrovezwaluw Mangrove Swallow Tachycineta albilinea
Massena's trogon Slaty-tailed Trogon Trogon massena
Mexicaanse Tijgerroerdomp Bare-throated Tiger-Heron Tigrisoma mexicanum 
Mexicaanse zwarte havik Common Black-hawk Buteogallus anthracinus
Midden-Am.RoodgezichtschreeuwuilVermiculated Screech-Owl Otus guatemalae
Montezuma Oropendola Montezuma Oropendola Psarocolius montezuma
Müller amazone Mealy Parrot Amazona farinosa
Olijfrugorganist Olive-backed Euphonia Euphonia gouldi
Purperkeel-juweelkolibrie Purple-throated Mountain-gem Lampornis calolaema
Quetzal Resplendent Quetzal Pharomachrus mocinno
Regenwulp Whimbrell Numenius phaeopus
Ridgway's Cotinga Turquoise Cotinga Cotinga ridgwayi
Rivoli's kolibrie Magnificent hummingbird Eugenes fulgens
Rode miertangare Red-crowned Ant-tanager Habia rubica
Roestflankzanger Chestnut-sided Warbler Dendroica pensylvanica
Roeststaartgors Striped-headed Sparrow Aimophila ruficauda
Roetlijster Sooty Trush Turdus nigrescens
Roodkeelmiertangare Red-throated Ant-tanager Habia fuscicauda
Roodkruinspecht Red-crowned Woodpecker Melanerpes rubricapillus
Roodkruintiran Social Flycatcher Myiozetetes similis
Roodoogkoevogel Bronzed Cow-bird Molothrus aeneus
Roodrugtangare Scarlet-rumped Tanager Ramphocelus passerinii
Roodstaartbuizerd Red-tailed Hawk Buteo jamaicensis
Roodstaartglansvogel Rufous-tailed Jacamar Galbula ruficauda
Roodstaartkolibrie Rufous-tailed Hummingbird Amazilia tzacatl
Rosse motmot Rufous motmot Baryphthengus martii
Roze lepelaar Roseate Spoonbill Ajaia ajaja
Sneeuwcotinga Snowy Cotinga Carpodectes nitidus
Strandplevier Snowy plover Charadrius alexandrinus
Streepkopmuisspecht Streaked-headed Woodcreeper Lepidocolaptes souleyetii
Streepstaartkolibrie Striped-tailed Hummingbird Eupherusa eximia
Suikerdiefje Bananaquit Coereba flaveola
Swainsons toekan Chestnut-mandibled Toucan Ramphastos swainsonii
Tropische Koningstiran Tropical Kingbird Tyrannus melancholicus
Tweetandwouw Double-toothed Kite Harpagus bidentatus
Vale winterkoning Plain Wren Thryothorus modestus
Violette Sabelvleugel Violet Sabrewing Campylopterus hemileucurus
Visarend Osprey Pandion haliaetus
Vulkaanjunco Volcano Junco Junco vulcani
Vulkaankolibrie Volcano Hummingbird Selasphorus flammula
Wegbuizerd Roadside Hawk Buteo magnirostris
Witkeelklauwiertangare White-throated Shrike Tanager Lanio leucothorax
Witsnorbaardkoekoek White-whiskered Puffbird Malacoptila panamensis
Witte ibis White Ibis Eudocymus albus
Zomertangare Summer tanager Piranga rubra
Zwartbuikwinterkoning Black-bellied Wren Thryothorus fasciatoventris
Zwarte gier Black vulture Coragyps atratus
Zwartkapmierklauwier Black-hooded Antshrike Thamnophilus bridgesi
Zwartkeeltrogon Black-throated Trogon Trogon rufus
Zwartnek-arassari Fiery-billed Aracari Pteroglossus frantzii
Zwartwangmiertangare Black-cheeked Ant-Tanager Habia atrimaxillaris
Zwartwangspecht Black-cheeked Woodpecker Melanerpes pucherani
Zwavelborsttoekan Keel-billed Toucan Ramphastos sulfuratus
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         ZOOGDIEREN

Drievingerige luiaard Brown-throated Three-toed sloth Bradypus variegatus

Geel doodshoofdaapje Central-American squirrel monkey
Gewone wasbeer Northern Raccoon Procyon lotor
Goudhaas Central American Agouti Dasyprocta punctata
Halsbandpekari Collared Peccary Pecari tajacu
Langneusvleermuis Proboscis Bat Rhynchonycteris naso
Langstaartotter Neotropical River Otter Lontra longicaudis
Mantelbrulaap Mantled Howler Monkey Alouatta palliata
Midden-Amerikaanse eekhoorn Variegated squirrel Sciurus variegatoides thomasi
Noordelijke boommiereneter Northern Tamandua Tamandua mexicana
Noordelijke spookvleermuis Northern Ghost bat Diclidurus albus
Roodstaarteekhoorn Red-tailed Squirrel Sciurus granatensis
Tentvleermuis Common Tent-making Bat Uroderma bilobatum
Tweestrepige zakvleermuis Greater White-lined Bat Saccopteryx bilineata
Witschouderkapucijnaapje White-faced Capuchin Cebus capucinus
Zwarthandslingeraap Spider monkey Ateles geoffroyi

Saimiri oerstedii citrinellus

    ANDERE DIERSOORTEN

Bananenspin Giant Crab spider Heteropoda venatoria
Blauwe Morpho Peleides Blue Morpho Morpho peleides
Blauwe Morpho Blue Morpho Morpho amatonta
Boktor Longhorned Borer beetle Taeniotes scalatus
Dobsonvlieg Dobsonfly Corydalinae sp.
Gele Krabspin Crab spider Gasteracantha cancriformis
Gouden wielwebspin Golden Silk Orb-weaver Nephila claviceps
Harlekijn kever Harlequin beetle Acrocinus longimanus
Heremietkreeft Hermit crab Paguridae sp.
Hooiwagen Daddy Long legs 1 Opiliones sp.
Insect Wax-tail Tree Hopper Pterodictya reticularis
Kaaimansnoek Alligator Gar fish Atractosteus spatula
Kever Giant Metallic Ceiba Borer Euchroma giganteum
Kever Milkweed Borer Oedudes bifasciatus
Mangrove krab Mangrove Tree Crab Aratus pisonii
Muggen Daddy Long legs 2 Tipula sp.
Oeverspin Fishing Spider Dolomedes sp.
Parasolmier Leaf-cutter Ant Atta cephalotes
Sabelsprinkhaan Rhinoceros Spear Bearer Cophiphora cultricornis
Schorpioen Bark Scorpion Centruroides limbatus
Spin Ogre-faced Spider Deinopis longipes
Tijgermot Tiger Moth Amastus aconia
Tropische miljoenpoot Neotropical Forest Floor Millipede Nyssodesmus python
Wandelende tak Walking stick Phasmida fam.
Wants Milkweed bug Oncopeltus sp.
Wesp Mud Wasp Polybia emaciata
Wielwebspin Orb-weaving Spider Argiope savignyi
Wielwebspin Orb-weaving Spider Eriophora nephiloides
Zweepspin Tailless Whip-scorpion Paraphrynus laevifrons
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