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Detta var den 7.e resan till Costa Rica för Birdsafarisweden. Nytt för i år var att vi lade in ett besök 
i Monteverde. Ett lyckodrag då det visade sig komplettera det andra höghöjds-området Savegre 
riktigt bra. Inte minst fick vi se Quetzaler i båda områdena. Monteverde är också speciellt då den 
endemiska kolibrin Coppery-headed Emerald är riktigt vanlig och även kommer på feeders där. 
Monteverde bidrog även till det höga antalet arter på resan - 461 - som innebar nytt rekord. Båt-
turerna gav riktigt bra utdelning av kungsfiskare, då det var betydligt lägre vattennivåer än fjol, 
t.ex. American Pygmy Kingfisher sågs både i Caño Negro, samt i Rio Tarcoles mynning. Normalt 
svårsedda kolibrin White-tipped Sicklebill bjöd på obsar på flera lokaler. En ovanlig och oväntad 
upplevelse var att få se kungsgamar som satt och torkade vingarna i träd helt nära vägen. Arenan 
bjöd på en riktig Tanager-bonanza med i princip alla de snygga och svåra arterna från Hanging 
Bridges trail. Cerro lodge var en ny bekantskap i Cazrara-området och här fanns både lugn, utsikt 
och fåglar, ett klart lyft.

torsdag 17 januari
Förmiddagsflyg från Arlanda och Kastrup utan 
förseningar! Vilket är en stor lättnad då 20 cm 
nysnö igår eftermiddag fick som följd att massor 
av flyg blev inställda och försenade under 
kvällen. Bytet i Amsterdam går finfint, sen blir 
det 11 timmars flygning över Atlanten tills vi 
lagom möra landar i San Jose. Hugo tar emot 
oss och vi kommer snabbt till hotellet och kan 
sträcka ut oss i riktigt sköna sängar.

fredag 18 januari
Bougainvillea - Rancho Naturalista
Uppstigning och samling i gryningen vilket 
innebär 05.30. Vi hinner ta en kaffe och en 
muffin i hotellets lobby-lounge innan det blir ljust 
nog för att se några fåglar. Första fågeln som 
kan identifieras blir sången från en Rufous-
collared Sparrow. En Clay-coloured Thrush 
- landets nationalfågel och på spanska kallad 
Yiguirro - är den första visuella obsen. White-
winged Dove och Hoffman´s Woodpecker 
kommer härnäst. Det är helt klart och bara +16 
grader ute. Föralldel, vi är på 1.200 meters höjd. 
En kolibri avtecknar sig i det stora, nakna trädet 
framför oss och det visar sig att den har ett bo, 
med två ungar där uppe. Det är Plain-capped 
Starthroat! en trädtopps-kolibri som inte alltid 
är så lätt att se, en riktig, liten bonus. Lesson´s 
Motmot är tjusig och vi ser två individer vid flera 
tillfällen. Vi rör oss i högervarv bortåt i trädgården 
och vid komposten hoppar en White-eared 
Ground Sparrow på marken och senare upp i 
en hög med kvistar. Tjusig och speciell art som 
man bara ser här i regel.

En Grayish Saltator sätter sig och sjunger 
fint för oss, Rufous-collared Sparrow har vi 
ju redan bekantat oss med ljudvägen, men 
nu får vi se den på nära håll också. I samma 
buskage skulkar en gärdsmyg som numera går 
under namnet Cabanis´s Wren (en split från 
Plain Wren) Solen går upp och smeker färg på 
ett par Hoffman´s Woodpecker som verkar ha 
vårkänslor. En flock Crimson-fronted Parakeets 
flyger över med tjattrande, genomträngande 
läten. Philadelphia Vireo är intressant att se 
och senare även kontrastrika släktingen Yellow-
throated Vireo. Den förstnämnda vireon 
födosöker tillsammans med en Yellow Warbler 
och en Tennessse Warbler i ett Ratoncillo-träd. 
I den bortre delen av trädgården får vi se först 

en ung hane Summer Tanager och sedan en 
riktigt utfärgad, knallröd hane. 28 arter hinner vi 
får ihop till frukost som sedan sitter riktigt bra. 
Pannkakor med lönnsirap till kaffet, kanske lite 
stekta bananer och scrambled eggs.

08.15 är vi alla inpackade i bussen och kan 
börja vår utfärd genom Valle Centrals täta 
bebyggelse. När vi kommit till utkanten börjar vi 
se korpgamar (Black vulture) och kalkongamar 
(Turkey vulture) samt en White-tailed Kite 
(som en svartvingad glada). Stannar till vid 
utsiktspunkten Mirador Ujarras och spanar ut 
lite mot sjön som ligger i sänkan nedanför. Där 
finns en hel del änder, men ljuset är emot oss 
och avståndet för långt. En flock korpgamar 
får sällskap av en ljus fas Short-tailed Hawk. 
Montezuma Oropendula hörs och en del får se 
förbiflyttande exemplar. Nere i våtmarken kan 
vi i alla fall notera ägretthäger, kohäger, Great 
Blue Heron och Neotropic Cormorant. Vi får 
också se landets mest aktiva vulkan - Turrialba 
volcano - med lite rök ur toppen. Vi hinner också 
med ett stopp vid Lake Angostura och Casa 
Turrire. En Common Tody Flycatcher blir ny art 
direkt vi kliver ur bussen. Bland korpgamarna i 
skyn seglar en fiskgjuse. Nere över sjön flyger 
en Snail Kite och det är en bra art som inte 
kan ses på så många ställen längs vår rutt. När 
vi kommer ner till sjökanten sitter en Yellow-
headed Caracara i ett träd och har även den 
goda smaken att sitta kvar för bild och film. Även 
här ligger en hel del änder men på betydligt 
närmare håll. De flesta är mindre bergänder, 
men en tät flock med 40-talet blåvingade årtor 
kommer också in på scenen. Det är mycket 
lågt vattenstånd i sjön i år och en del lerbankar 
har bildats, här ser vi två Southern Lapwing, 
en Northern Jacana, en Wood Stork kommer 
flygande och seglar runt lite. En kungsfiskares 
gälla läte hörs, Hugo bestämmer den till Amazon 
Kingfisher och Gudrun får även se en den flyga.  
Vi tittar till lite mer i hagarna uppe vid Casa 
Turrire. Två Groove-billed Ani på staketstolpar 
är i princip det enda vi ser. Vi är nöjda med att 
prioritera lunchen. Strax är vi framme vid Rancho 
Naturalista och kan sätta oss på verandan 
med en kall dricka och pusta ut. Det har blivit 
en riktigt varm dag. Det blir färsfylld sötpotatis 
med ett härligt koriander-doftande ris till lunch. 
Banankaka och kaffe till efterrätt. Riktigt gott på 
det där hemlagade viset som lika gärna kunde 
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vara mormors kök. Vi får lite fri tid att slappna 
av efter lunchen och bara njuta av fåglarna och 
lugnet. De första kolibris vi ser är Crowned 
Woodnymph och White-necked Jacobin. 
Grey-chested Dove, Red-billed Pigeon och 
Grey-headed Chachalaca kommer också fram. 
En Yellow-faced Grassquit hoppar under 
buskarna i rabatten. Paltry Tyrannulet hörs och 
har bytt namn till Mistletoe Tyrannulet (!)
En timme senare är det betydligt bättre aktivitet 
på kolibrierna och Green Hermit, Violet 
Sabrewing och flera Green-breasted Mango 
håller hov vid matarna runt balkongen. Orange-
billed Sparrow och Yellow-bellied Flycatcher 
ses nere i rabatten.
Vi samlas vid parkeringen. Någon ser Stripe-
throated Hermit. Precis som halva gruppen 
gått för att byta skor kommer den - en hane 
Snowcap! En Keel-billed Toucan visslar sitt 
knorpande och genomträngande läte.
Vi går en bit på trailen in i skogen till en liten 
glänta med kolibri-matare. Vi går nedåt för 
att titta i kolibripoolerna på botten av den lilla 
skogsravinen. En Chestnut-sided Warbler 
busar i ett träd framför oss, Green-breasted 
Mango och Crowned Woodnymph och 
Snowcap hane badar i poolerna, En Plain 
Brown Woodcreeper blir högljudd med rullande 
läten bakom oss och får snart sällskap av några 
Red-throated Ant-Tanagers. En Dull-mantled 
Antbird närmar sig badet - en riktig skulkare 
som man får vara glad att se så här pass bra. 
Tawny-chested Flycatcher visar sig också. 

Snowcap

En Orange-billed Sparrow hoppar också i 
stenskrävlet i bäckfåran. White-breasted Wood 
Wren hörs igen. När vi kommer upp till lodgen 
går några av oss till den lilla utsikten. Crested 
Guan hörs och Passerinis Tanager likaså.
En Mottled Owl ropar fint och riktigt nära i den 
unga natten intill husen. Mysigt. Dagen slutar 
på 87 sedda och hörda fågelarter. Bra start på 
resan!

lördag 19 januari
Rancho Naturalista
Vi går upp tidigt för att gå till nattfjärilslampan. 
Det är stjärnklart och svalt ute och väldigt lite 
fjärilar på duken, däremot en del bin. Vi ställer 
oss ändå på plats för att vänta in gryningen 
och se om några fåglar kommer hit. Mottled 
Owl hörs ropa. Vingslag från stora fåglar hörs i 
träden nära, kanske är det Crested Guans som 
rör sig? Senare hörs i alla fall deras rop. Per 
hör en Great Tinamou, morgonkören kommer 
så sakteliga igång, bland de vanliga fåglarna 
hörs också det dova pumpandes av Rufous 
Motmot. Det låter t.o.m. som flera individer, 3-4 
stycken uppskattar Hugo. En Barred Forest 
Falcon låter genomträngande. 

Den första fågeln som kommer till fjärilslampan 
är en Plain Brown Woodcreeper som sätter 
sig på stolpen framför fjärilsduken. Buff-
throated Foliage Gleaner är dess horisontella 
motsvarighet och kommer strax därefter. En art 
som inte är lätt att se ”spontant” I regnskogen. 
White-breasted Wood Wren hoppar på marken 
och känns igen på sin typiska ansiktsteckning. 
Plain Ant Vireo är en annan skogs-skulkare som 
vi får se riktigt bra här. Laughing Falcon, Bright-
rumped Attila och Keel-billed Toucan sällar 
sig till morgonkören. Det fortsätter att komma 
fåglar till lampans sken och även om vi inte sett 

många nattfjärilar så hittar fåglarna tydligen att 
äta. Dusky-capped Flycatcher, Red-throated 
Ant-Tanager (ett helt gäng), Kentucky Warbler, 
Spotted Woodcreeper och Yellow-bellied 
Flycatcher får vi också se innan det börjar 
mattas av och vi väljer att gå till balkongen och 
spana därifrån. En Summer Tanager sitter i 
ett av de stora träden framför oss, flera flockar 
av Crimson-fronted Parakeets flyger förbi 
nere i dalen. Solen går upp och belyser det 
fina orange-blommande Poro-trädet, ett par 
Collared Aracaris anländer, flera Montezuma 
Oropendulas visar sig riktigt fint och speciella 
Black-crowned Tityra dyker upp med ett par. 
Buff-throated Saltator, Blackburnian Warbler, 
White-vented Euphonia och Mourning 
Warbler visar sig också innan vällingklockan 
ringer och det är dags att gå ner till färdigdukade 
frukostbord. Det blir inte bara äggröra och galla 
pinto utan Ranchos, chilistarna, krispiga små 
köttfärsbiffar och toast med marmelad, så himla 
gott. 

Himlen är klar och solen skiner, det kommer 
säkert bli en het dag, så vi bestämmer oss för att 
komma iväg så snart som möjligt och gå motsols 
varv på den vanliga rundan. Det betyder att vi 
börjar med att gå ner mot vanliga vägen. Det 
blir dock stopp redan vid utsiktspunkten då en 
hel del fåglar rör sig i Poro-trädet här också. 

Golden-hooded Tanager

Foto: Bengt Berglund
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Foto: Daniel Green
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Snowcap

Bulkarten är helt klart Tennessee Warblers, 
två Black-headed Tody Flycatcher, Yellow-
crowned Euphonia, Mistletoe Tyrannulet 
(f.d. Paltry), Bananaquit, Blue Grey Tanagers, 
m.m. är med i röran. en Bay Wren ses nära av 
några, White-collared Manakin smackar med 
sina smällande vingar. Flockar med White-
crowned Parrots flyger förbi. Vi går en liten 
bit ner i backen med resultatet att några får se 
speciella kolibris Purple-crowned Fairy och 
Rufous-tailed Jacamar hörs. Vi går uppåt i 
hagmarken där House Wren och Cinnamon 
Becard blir bland de första fåglarna att visa sig. 
När vi kommer upp mot skogsbrynet blir det lite 
mer livat i buskarna och snygga Blackburnian 
Warbler och dito Green Honeycreeper 
imponerar. White-shouldred Tanager och 
sedermera även White-lined Tanagre (hona) 
kan föras till räkningarna, flera högljudda Boat-
billed Flycatchers flyger förbi. En Broad-billed 
Motmot har hörts ropa inifrån skogen, men 
nu sitter den plötsligt helt öppet i ett glest träd 
framför oss, som om vore det icke nog, ansluter 
en Gartered Trogon en meter ovanför. Det 
är bara att tacka och ta emot. En Pale-billed 
Woodpecker klättrar uppför en annan kraftig 
stam, men blir tyvärr inte så långvarig som vi 

hoppats. En riktig fågelkavalkad i alla fall och vi 
fortsätter in på stigen som leder oss in i skogen. 
Så småningom stöter vi på en blandflock med 
flera Carmeol´s Tanager, Red-throated Ant 
Tanagers, för de som hamnat på efterkälken blir 
Dusky-faced Tanager, snygga Golden-winged 
Warbler och Black & White Warbler en fin 
kompensation, de båda senare visar sig snart 
igen för alla tillresta. Där en massa torra, bruna 
löv dominerar en trädkronas undersida hittas 
en White-collared Manakin, Golden-hooded 
Tanager, samt minst två Scarlet-thighed 
Dacnis. På sista stoppet är en American 
Redstart nyckelart medan Tropical Parula 
bara hörs med sitt svirrande läte, hörs går även 
en Golden Olive Woodpecker. 

Vi är tillbaka för lunch och hinner t.o.m. ta en 
dusch och fika innan. Lunchen består av en 
vegetarisk pastarätt med goda vitlöksbröd 
till. Collared Aaracari kommer ner på 
fruktmatningen och en Squirrel Cuckoo ses 
av vissa. Efter lite lunch-vila vandrar vi vägen 
ner mot Rancho bajo. Gray-capped Flycatcher 
blir ny art och kan jämföras mot vanligare 
Social Flycatcher. Bajos rabatter tycks tätare 

Stripe-throated Hermit

Black-crested Coquette

och blommigare och lockar fler kolibrier. Först 
ser vi flera Snowcaps, både hanar och honor, 
en Stripe-throated Hermit bjuder på sig och 
en Black-striped Sparrow undgår de flestas 
blickar när kolibri-bonanzan tilltar. Först därför 
att en hona Garden Emerald sitter stilla och 
fint länge - en riktig bonusart som inte ses här 
ofta alls. En Lineated Woodpecker ropar och 
en kohäger flyger in och landar i trädgården. 
Slutligen dyker en Black-crested Choquette 
upp på scenen också. Vilken bonus-kombo!

Vi blir hämtade av bussen tillbaka upp och 
går sedan omgående ner till kolibri-pölarna 
i skogen. Bra beslut för här dröjer det inte 
länge förrän en White-tipped Sicklebill visar 
sig! En notorisk svårsedd kolibri. Här badar 
den men sitter sedan i flera omgångar på en 
gren ovanför vattnet och breder ut stjärten och 
skakar på sig. Dess kraftigt böjda näbb gör 
den förstås omisskännlig men vita spetsar på 
stjärtpennorna är en annan karaktär vi kan se. 
Tawny-chested- och Ochre-bellied Flycatcher 
besöker också badet innan vi går tillbaks upp till 
Rancho. Nu kan vi lugn och ro njuta av resten av 
eftermiddagen från balkongen med en fika eller 
kall dricka och fullt med kolibrier framför oss. 
Ett väderomslag känns i luften, det är mycket 
större aktivitet på kolibrier vid matarna på 
balkongen jämfört med igår kväll.
När vi ska till att samlas blir det ett väldigt liv på 
Keel-billed Toucan och flera Brown Jays.  En 
Roadside Hawk verkar vara upphovet till detta 
och den ses sitta i ett stort träd alldeles ovanför 
våra hus.

Det känns redan som vi upplevt en 
överväldigande massa fåglar och att vi har 
praktiskt taget två veckor kvar av upplevelser 
nästa svindlar. Efter middagen (som består av 
en riktigt välkryddas ox-stek med potatis och 
grönsaker - tar vi en liten kvällsvandring nedåt 
grusvägen, men ser egentligen ingenting. 
Mottled Owl hörs på avstånd.

Foto: Daniel Green

Foto: Daniel Green

Foto: Daniel Green
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söndag 20 januari
Rancho Naturalista – 
Gavilan Lodge, Sarapiqui
Vi ses på balkongen strax innan gryningen, där 
kaffe och kakor finns färdigt. Barred Forest 
Falcon hörs ropa in gryningen. När alla samlats 
går vi stigen upp genom skogen. En Bi-colored 
Hawk ropar, Mottled Owl och Rufous Motmot 
likaså, tillsammans bildar de en härlig stämning. 
Vi tar oss ut i hagmarken med Ratoncillo-träd. 
Broad-Billed Motmot ropar, White-breasted 
Wood Wren sjunger ihärdigt och flera White-
shouldered Tanager visar sig bättre än igår. 
Vi får finfina obsar i närmsta träden på Bay-
headed Tanager, Golden-hooded Tanager, 
Olive-backed Euphonia och Scarlet-thighed 
Dacnis. En hane Green Thorntail sitter fint på 
en torr gren och kommer dessutom tillbaka flera 
gånger. Scaly-breasted Wren sjunger med en 
ganska vacker stämma och har för övrigt tydligen 
bytt namn till Southern Nightingale Wren. Hörs 
gör också en ylande coyote(!). Ett par Keel-
billed Toucan knorpar och väsnas så det står 
härliga till, de landar i ett torrträd där det sedan 
blir en rejäl uppvaktnings-ceremoni, en riktig 
föreställning. En Empidonax-flugsnappare ses 
hyfsat bra med får släppas som antingen Alder 
eller Willow Flycatcher. Rufous Mourner hörs 
och Streak-headed Woodcreeper ses.

Efter en njutbar frukost med chilikryddade, små 
färsbiffar, härligt stekta ägg, toast, osv. är det 
dags för att tacka Rancho med personal för 
denna gången. De samlas och saluterar oss 
med vällingklockan och vinkar när vi åker. 

Vi åker ner till Rio Suiz och börjar leta Sunbittern. 
I dalen ryttla en White-tailed Kite. Det tar ett 
tag under det att vi hinner se fyra förbiflygande 
Ringed Kingfisher, fläckdrillsnäppa, och 
Green Heron. När Per ska ta över tuben för att 
granska en vattentrast, så utbrister han; Men 
där står ju en Sunbittern! Smärre panik utbryter 
innan alla förstår var den ska vara och även får 
se den. Tjusigt! Det framgår snart att den står 
och ropar, vi ser det först på att den gapar, sen 
inser vi att pipet vi hör faktiskt är solrallens spel. 
Dull-mantled Antbird hörs vissla, Blue-black 
Grosbeak ses. Vi njuter i höga drag av solrallen 
och under tiden som Hugo går iväg och hittar 
en till, får vi också in 2 Green Kingfisher, 3 
Torrent Tyrannulet, 2 Black Phoebes nere vid 
flodfåran. I buskarna ovanför blir det en stund 
stimmigt med fåglar då flera White-shouldred- 
och Passerini´s Tanagers visar sig tillsammans 
med en snygg Bay Wren och en Cinnamon 
Becrad. Hugo ser t.o.m. White-winged Becard 
men den missar vi andra. När vi åker ut genom 
byn får vi tvärstarna då en Gray Hawk dimper 
ner på ett byte i vägkanten och sen sätter sig 
nära vägen, om än lite skymt.

Garden Emerald

Vi påbörjar transfern mot det karibiska 
låglandet, de flesta somnar, efter en timme 
drar Hugo i nödbromsen, vi tittar yrvaket upp..
herrejävlar!! Det sitter kungsgamar och torkar 
vingarna i träden helt nära vägen. Tre adulta 
och en yngre fågel. Helt makalöst! Det här är 
inget man ser med lätthet. Det visar sig ligga 
en död häst i hagmarken en bit bort och det 
har även två Northern Crested Caracara 
och flera korpgamar upptäckt. Vi befinner 
oss någonstans mellan Florida och Siquirres i 
närheten av byn Moravia.

Nästa stopp är nere hos Cope Arte eller Donde 
Cope (som det också kallas) i Miraflores. 
Det första vi blir förevisade vid entrén är en 
tretåig sengångare med unge på ryggen. I 
vegetationen intill sitter en Helmeted Basilisk, 
en ödla som ser ut som en kameleont och 
sitter vertikalt och stilla. Här har fågelmålaren 
Cope ett gömsle med öppen front med en 
damm och fågelmatning framför. Nya kolibrier 
duggar in direkt med Bronze-tailed Plumeteer, 
Violet-headed Hummingbird och Long-billed 
Hermit. En Cocoa Woodcreeper flyger förbi 

och plötsligt sitter en White-tipped Sicklebill 
på de närmaste Heliconias-blommorna bara 
några meter bort. Resans andra av denna 
svårsedda art. Riktigt riktigt kul, några får t.o.m. 
bilder. Flera Red-Legged Honeycreeper, 
Yellow-throated Toucan, Collared Aracaris 
och diverse Tanagers kommer fram och äter 
frukt, Orange-chinned Parakeet flyger över. En 
rejäl regnskur hinner vi sitta ut också, skönt med 
tak över huvudet.

Transfern fortsätter till Guapiles där vi äter lunch 
på vägkrogen Pura vida restaurante. Beställ 
grillade kycklinghalvor med tacos nästa gång! ;)
Vi stannar nära Puerto Viejo och kliver ut i ett 
öppet landskap med spridda, stora, gamla träd. 
Vi hör ett tjattrande läte i en buske och det visar 
sig vara Slaty Spinetail som har ett bo där. Här 
ligger en White-tipped Dove på rede också. Det 
står inte på förrän vi hör det raspiga lätet från 
Great Green Macaws.  Vi spanar och spanar 
utan att se något. Under tiden hittas ett par 
seglare, som länge gäckar oss, men när de väl 
ses bra visar de sig vara Lesser Swallow-tailed 
Swift - en av landets snyggaste seglare, med 

Sunbittern

Foto: Daniel Green

Foto: Daniel Green
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måndag 21 januari
Gavilan Lodge och La Selva, Sarapiqui
Vi samlas vid restaurangen i gryningen. Då 
har en ungfågel av Spectacled Owl ropat ett 
tag. En Short-tailed Night Hawk flyger över 
två gånger. Inte illa! Morgonen är relativt lugn 
efter nattregn och månförmörkelse (som vi inte 
kunde se) men en rad av de klassiska Costa 
Rica-fåglarna hörs och ses. Little Tinamou 
visslar, Cocoa Woodcreeper och Streak-
headed Woodcreeper likaså. Vi ställer oss 
bakom restaurangen och får fina obsar på två 
käcka, kanelbruna Cinnamon Woodpecker 
med tofs på nacken. Tropical Gnatcatcher och 
Yellow-bellied Elaenia blir nya arter. Morgonen 
är tydligen den bättre tiden för grodor och nu 
får vi se både Blue Jeans Frog och Green & 
Black Dart Poison Frog på vår lilla vandring 

stor, vit haklapp, vit övergupp och lång stjärt (!). 
Så småningom kommer Malajerna inflygande i 
två olika par. En tycks försvinna in i ett bo på 
en tjock gren, en annan sitter öppet och fint 
ganska länge och visar sin speciella fjäderdräkt 
med röd stjärt mot grön kropp. En stor svärm 
med fåglar avtecknar sig mot himlen, det ser 
först ut som en kajflock hemma på håll, men 
det är… seglare!!! Herregud! Vilken massa! Det 
är de stora White-collared Swifts och de drar 
som flyttfåglar rakt fram, inget födosökande. 
En stund stannar de och seglar som rovisar i 
skruv. Vi uppskattar att det måste vara minst 
1.000 individer, sannolikt fler. Vilken upplevelse! 
Uppe i träden ser vi flera Masked Tityra och 
Long-tailed Tyrants, på vägen tillbaka Black-
Checked Woodpecker, men också en Yellow-

bellied Sapsucker. En överraskning som man 
inte brukar se i landet. En Wood Stork seglar 
i fjärran, ett par Thick-billed Seed-Finch ses 
nära, liksom Blue-black Grass-quit. White-
throated Crake hörs i vegetationen. Se där - en 
riktigt givande eftermiddags-session.

Vi anländer strax därefter till Gavilan lodge, 
checka in och kan slappna av innan middag 
och lista. Efter middagen går vi en runda med 
pannlampor och lyser på både grodor och 
paddor. Den enda fågeln blir en Common 
Paraque. En stor padda är ?? medan en som 
vi trodde var en groda, också är en padda 
och heter Smooth-skinned Toad. När det är 
läggdags tjoar en ung Spectacled Owl bakom 
restaurangen.

Yellow-throated Toucan

Kungsgam

runt lodgen. Vrålapor hörs bara lite och på håll.
Efter frukost åker vi till La Selva Biological 
Reserve. Guiden Jaime tar emot oss och efter 
att först ha pekat ut en rad vanliga fåglar (och 
därmed frestat på vårt tålamod), börjar det 
hända saker. Först ut är ett par Snowy Cotinga 
i ett naket träd vid parkeringen. Regnskogens 
egen snöpetrell. Både Southern Rough-
winged Swallow och Gray-breasted Martin 
flyger omkring här, medan seglarna är Grey-
rumped Swifts. Slaty-tailed Trogon ropar och 
en Rufous-winged Woodpecker ses. Scaly-
breasted Hummingbird sitter på staget till 
en antenn. Green Shrike Vireo hörs (tyvärr) 
bara men ett dussin Black-faced Grosbeaks 
är desto showigare om än rörliga i bärträden. 
Här hålls också flera Plain-collared Tanager, 
en hane Golden-winged Warbler, Wedge-

Foto: Sune Eriksson

Foto: Daniel Green
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Billed Woodcreeper, samt en Sulphur-bellied 
Flycatcher. Här också Red-lored Parrots. 
Därefter går vi tillbaka och in i skogen. Bright-
rumped Attila ses vid den lilla bron, lite senare 
blir det stimmigt i trädkronorna med flera Gray-
capped Flycatcher, Black-cowled Oriole, 
Black-throated Wren, hane och hona Gartered 
Trogon och en Squirrel Cuckoo samtidigt.

Det är ganska lugnt och stillsamt en period på 
stigen men Per påkallar vår uppmärksamhet 
på ett sidospår. Där står en Rufous-naped 
Woodrail. Snyggt! Den håller sig också kvar 
i vattenpölarna på stigen och kan filmas och 
fotograferas. Strax upptäcker vi också att det 
går en Green Ibis lite längre bort på stigen. 
Uppmärksamheten störs inte bara ev en 
Squirrel Cuckoo som är nära, utan också av 
en Black Hawk Eagle som seglar lågt över oss. 
Sedermera landar den t.o.m.på en trädstam helt 
nära, otroligt! Vi stannade initialt för att ett par 
Black-heded Tody Flycatcher såg ut att vilja 
vara mycket nära ett stort, hängande getingbo, 
oklart om för födosök eller bobygge. Här busar 
också ett gäng Masked Tityra. Great Green 
Macaws flyger över och rapar vid flera tillfällen, 
en duva som ropar djupt och enstavigt är Blue 
Ground Dove. Lite senare får vi se en Great 
Crested Flycatcher. 

Lunchen på kantinen består av Arroz com 
gambas med tillbehör och är helt ok, samtidigt 
brakar en riktig regnskur loss och vi är rättså 
nöjda med tajmingen. En timmes vila på lodgen 
välkomnas av de flesta även om några väljer 
att stanna kvar. Klockan två är vi tillbaka för att 
starta en ny runda.

Eftermiddagsvandringen i La Selva tar oss över 
bron och genom biologiska stationens område 
som är som en trägård med spridda hus och träd 
och buskar. En drygt dussin-hövdad flock med 
Tityras imponerar, men en hel del (möjligen) 
andra fåglar drar också genom trädkronorna, vi 
får dock inte se dem ordentligt.

I samma frukt-träd ser vi samtidigt Green 
Honeycreeper, Shining Honeycreeper, Red-
legged Honeycreeper, Scarlet-thighed Dacnis 
och Blue Dacnis!!! How about that for a bonanza? 
Dessutom flera sångare (Olive-crowned 
Yellowthroat och Bay-breasted Warbler) och 

Black-cowled Oriole. White-crowned Parrots 
och Orange-hinned Parakeets hörs och ses. Vi 
får lära oss att vitkronorna inte alls är föremål för 
den illegala fångst och handel som hotar många 
andra papegojfarter, orsaken är att de inte är 
läraktiga att prata. Brown-hooded Parrot 
blir nästa goja på listan, där sitter en Rufous 
Mourner still och fint för en gångs skull. Precis 
här får vi se en flock vrålapor som också har 
ungar med sig.

En gul liten Eye-lash Pit Viper är en riktig 
scene-stealer och ägnas förstås försvarlig tid för 
fotografering. När vi kommer som längst bort får 
vi kontakt med en grupp Purple-throated Fruit 
Crows, de är ganska rörliga men vi får ändå 
hyggliga obsar. En Lineated Woodpecker sitter 
och hackar på samma ställe. Lite längre tillbaka 
längs stigen sitter en Semiplumbeous Hawk på 
toppen av en avbruten trädstam, vi har hört den 
ropa tidigare. På en annan stam sitter tre Pale-
billed Woodpeckers samtidigt och inom en 
kvadratmeter. Här måste finnas gott om larver. 
Enligt Jaime kan det finnas skalbaggslarver som 
är stora som prinskorvar här. 

När vi ska kliva in i bussen sitter tre Great Green 
Macaws fint i en trädkrona intill. Perfekt avslutning 
på besöket. Spectacled Owl-ungarna (2) ropar 
ljudligt över lodgen i skymningen. Efter kryssning 
och middag börjar en Common Paraque att 
tjoa riktigt högljutt. 

tisdag 22 januari
Gavilan Lodge - Cinchona - Caño Negro
Paraquen tjoade ljudligt igen vid halv två tiden 
på natten, strax före 05.00 började vrålaporna 
en ljudlig konsert så väckarklockan gjordes helt 
överflödig. En fiskgjuse flyger över oss när vi ska 
till att samlas vid lodgens kant för en morgonkaffe. 
Liten rundvandring vid lodgen ger inget särskilt, 
men ännu en Yellow-bellied Sapsucker 
tillsammans med två Cinnamon- och en Black-
Checked Woodpecker är överraskande.
När vi ska åka och står vid bussen kommer minst 
fyra Lesser Swallow-tailed Swift riktigt fint över 
oss i morgonsolen. Det vita på dem är riktigt 
kritvitt, en sååå tjusig seglare. Runtom är förstås 
Gray-rumped Swift bulkarten. 

Efter en och en halv timmes resa blir det tvärstopp 
då en White Hawk upptäcks segla i fint ljus, 
under tiden vi beskådar den materialiserar 
sig ytterligare en individ med den första. Kort 
därefter är vi framme vid vårt fikastopp, med 
fågelmatning på 1.320 meters höjd. Direkt vi 
kommer ner till balkongen är den endemiska 
kolibrin Coppery-headed Emerald framme på 
en av kolibri-matarna. Det blir tyvärr enda obsen 
men de flesta hann i alla fall se den. Men här 
finns mer att se, kolibri-släktet representeras av 
Green-crowned Brilliant, Violet Sabrewing, 
Green Thorntail och förstås vanliga Rufous-
tailed Hummingbird. På frukten sitter Baltimore 
Orioles, Common Clorospingus, Bananaquit 
och strax också häftiga Emerald Toucanet. Först 
sitter ett ex på matningen - som inte är så snyggt 
rent fotografiskt - men sedan blir det två individer 
som också sitter fint i träden runtomkring. Red-
headed Barbet är dock ännu snyggare och den 
rödhuvade hanen följs av en diskretare, men ända 
rättså färgglad, gröngul-tecknad hona. Slutligen 
kommer också stenknäcks-lika Pronged Barbet 
och visar upp sig. När adrenalinet lagt sig lite 
beställer vi in kaffe och tortilla de queso - ungefär 
som pannkaka i små trekantiga bitar. Fåglarna har 
tagit all vår uppmärksamhet men det 30-meter 
höga vattenfallet San Fernando, är spektakulärt 
i utsikten. Då och då glider kalkongamar förbi 
helt nära.

Transfer till lunch i Muelle där vi också passar på 
att fota lite Iguanas i träden utanför. Vi drar vidare 
mot nordväst, när vi ser de första blötmarkerna 
stannar vi och går ut. En Ringed Kingfisher sitter 

på en telefontråd intill. En stor brun häger flyger 
upp från dikeskanten och det visar sig vara en 
ung Bare-throated Tiger Heron (även om den 
är mycket lik en Pinnated Bittern! ;) Red-winged 
Blackbirds figurerar i faggorna, i vattenbrynet 
står en amerikansk skogssnäppa, ett par 
Southern Lapwing och flera ägretthägrar. 
En White-collared Seed-eater sjunger även 
den minsann riktigt lövsångarlikt. Amazon 
Kingfisher flyger förbi helt nära, 2 Yellow 
Warblers busar i buskarna, ett par Wood Storks 
seglar i fjärran. En White-tailed KIte ses längs 
vägen när vi fortsätter. En Trogon ses flyga förbi 
med gul mage och grönaktig bröstsköld, men när 
vi backar är den borta. Checkar in på Hotel Caño 
Negro. En flock spindelapor hålls i utkanten 
av bungalow-området, det blir en given första 
foto-attraktion. Vi går ner till vattnet och möts 
av ett trevligt galleri vattenfåglar, en natthäger 
står på närmsta stranden, flera Black-winged 
Stilts, en amerikansk skogssnäppa och Black-
bellied Whistling Ducks på stranden mittemot, 
ralltranan - Limpkin - spatserar en bit bort på 
våran strand. I träden sitter ormhalsfåglarna 
Anhingas och rosenskedstorkar och Wood 
Storks kommer flygande. Luften är ganska 
full av kalkon- och korpgamar och Crested 
Caracaras, en Harris Hawk blir kontrast till 
dessa. Kajmaner sticker upp sina ögon över 
vattenytan här och där. 

Vi går längre bort längs vattenbrynet och tittar så 
noggrant vi kan på alla fåglar, en större gulbena 
är nära och får sällskap av en fläckdrillsnäppa. 
Motsatta sidan hyser hundratalet blåvingade 
årtor, flera hägrar, 2 gröna ibisar och några 
vadare som ser extra intressanta ut. Det är 
styltsnäppor, sex stycken till antalet. När vi 
kommer till floden flyger en blandflock med 
kohägrar och vita ibisar förbi. Några hör en 
Pacific Screech Owl i träden ovanför oss, men 
den tystnar eller försvinner. Middag på vitlöks- 
& persiljesekt tilapia-file med potatismos, 
grönsaker och pommes fritets är vällagat och 
gott. 
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Coppery-headed Emerald

onsdag 23 januari 2019 Caño Negro - Arenal
Halv 6 får vi kaffe, varm mjölk för de som 
vill och trekants-toast med marmelad. Det 
räcker bra som första frukost och vi vandrar 
genom byn ner mot båtbryggan. Det blir 
en veritabel kungsfiskarbonanza med alla 
arter utom en (Green & Rufous). De vanliga 
representeras av 20-25 individer vardera 
och då pratar vi Ringed-, Green- och 
Amazon, möjligen något färre Green. Belted 
ser vi bara en och American Pygmy två 
ex!!! Alla producerar också massor av bra 
bildlägen. Det är lågvatten och täckningstid, 
kungsfiskarna ligger redan på ägg enligt 
vår båtguide Chamba. Två gånger gör vi 
strandhugg, går en liten bit för att överblicka 
grunda lagunområden. Ett hyser en försvarlig 
mängd vita fåglar, bland dem också en del 
bronsibisar, en ensam Limpkin och en hel del 
vadare. De närmast kan vi se är dvärgsnäppor 
(6-7 stycken) och de andra sandsnäppor 
(Semipalmated Sandpiper).

Längst bort på rutten, där vi är tvungna att 
vända för att det är för grunt är det ännu fler 
vadare, hundratals sandsnäppor och flera 
Semipalmated Plover. Där äter korpgamar på 
en död kajman och det ser vi för övrigt 

på två ställen. Här sitter en Great Crested 
Flycatcher ovanför. Bland kräldjuren utmärker 
sig en grön basilisk, flera vattensköldpaddor 
och mängder med kajmaner. Rufous-naped 
Woodrail får vi flera riktigt fina obsar på, 
inalles minst 5 ex. Bland fåglar i träden längs 
floden toppar Barred Antshrike (hane), Black-
headed Trogon (2 hanar), Prothonotary 
Warbler. Bland sånger och läten står Olive-
backed Yellowthoat ut som vacker och Cane-
break Wren som mer anonym (men nysplittad 
från Plain Wren). Dagens clue kanske ändå 
är den Sungrebe som visar sig riktigt fint 
och nära två gånger, hane i häckningsdräkt. 
Nicaraguan Grackle är förstås ett åtråvärt 
kryss och på ett ställe sätter sig ett drygt 
dussin i ett träd, ses lite här och där sedan. 
Rovisar gör också bra ifrån sig; en Grey-
headed Kite sitter fint på två olika ställen, 
Black-collared Hawk med sin varmt rödbruna 
dräkt och svarta halskrage är unik för området. 
Vatten/ strandfåglar som man ser ofta längs 
stranden är Southern Lapwing, Northern 
Jacana, Green Heron, Bare-throated Tiger 
Heron, m.fl. Boet-Billed Heron blir ny lägerart.

Tillbaka till oden för frukost vid 09.30 efter en 
riktigt fågelrik och givande båtexkursion med 

American Pygmy Kingfisher

Foto: Daniel Green

Foto: Daniel Green
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massor av bilder tagna. Resan tillbaka mot 
civilisationen bjuder två White-tailed Kites 
och två Double-striped Thick-knee. Sedan 
gör vi ett regelrätt skådarstopp och vandrar på 
grusvägen med kikarna i högsta hugg minst 
sagt. Det blir produktivt med spelande White-
throated Crake, sjungande White-collared 
Seed-eater. Gräsfåglar som Blue black 
Grosbeak, Variable Seed-eater, Red-breasted 
Blackbird och slutligen inte minst den 
eftertraktade Nicaraguan Seed-Finch. En svart 
hane med sin lysande ljusa näbb må vara långt 
borta i en grödtopp men är ändå imponerande 
bisarr i sin uppenbarelse. En Roadside Hawk 
sitter fint i mitten av ett träd inom foto-avstånd. 
Ett helt gäng Wood Storks seglar upp på 
termiken när förmiddagsvärmen tilltar. Alla 
gamar kontrolleras noga men inget misstänkt 
kan ses, kanske det låga vattenståndet gör att 
de fiskätande gulhuvens 

håller sig mer vid våtmarkerna. Vissa ser en 
Bobolink och Thomas förefaller ha fotograferat 
en Ruddy-breasted Seed-eater i någon slags 
övergångsdräkt. 

Vi äter lunch på restaurang Perla men hinner 
få bonusen Tropical Mockingbird vid 
fotbollsplanen intill. Vi checkar in på Hotel 
Montana del Fuego, där vi ska bo i trevliga 
bungalows utspridda i ett trädgårds-område. 
Här finns Rufous-collared Sparrow på 
gräsmattorna och White-winged Dove. Snart 
är det dags att ge sig ut i spenaten igen. Längs 
den slingrande vägen nedanför vulkanen sitter 
två White Hawks helt nära vägen. Vi stannar 
vid en grusväg, kliver ur och börjar skåda. En 
hackspett är bland det första vi ser och det 
är resans tredje Yellow-bellied Sapsucker. 
Måste vara någon slags invasion i år. Dusky 
Antbird och Thicket Antpitta visslar.

Keel-billed Motmot

Foto: Bengt Berglund

Foto: Sune Eriksson
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Det står inte på förrän ett ”aukande” läte hörs 
i skogen. Vi spanar intensivt och plötsligt 
sitter den helt nära precis intill vägen - en 
Keel-billed Motmot. En av resans sällisar 
som man i princip bara ser i Arenal-området. 
Strax därefter har vi en Broad-winged Hawk 
synlig på en gren framför oss, påminner 
ganska mycket om en duvhök när den flyger 
iväg bland träden. Yellow-bellied Flycatcher 
sitter lågt och nära i vägkanten. I slutet på 
vandringen hörs Orange-bellied Trogon och 
White-fronted Nunbird, men vi får tyvärr aldrig 
visuell kontakt. En jättelik ugglefjäril poserar på 
en vertikal trädstam.

torsdag 24 januari 2019 Arenal
Före-frukost-vandring i duggregn runt lodgen. 
Vi hittar dock ett tak där man kan se lite fågel 
och hålla sig torr. Barred Antshrike hörs 

och visar sig, Fasciated Antshrike Grey-
crowned Yellowthroat blir ny rese-art och 
Murning Warbler, Yellow Warbler ses också. 
Finnfåglarna representeras av Yellow-faced 
Grassquit, Variable Seed-eater. En Streak-
headed Woodcreeper visar sig riktigt fint 
och tre Yellow Tyrannulet busar runt helt 
nära. I några rävsvans-buskar (rabo de Zorro) 
födosöker White-necked Jacobin, men också 
Scaly-breasted Hummingbird. Crested Guan 
hörs i bakgrunden. Se där - det gick att se 
några bra fåglar runt lodgen, trots att det inte 
är en uttalad fågel-lodge. 

Efter frukost bär det av mot Arenal volcano. 
Stannar för en grupp White-throated Magpie 
Jays intill vägen. Sociala och tjusiga fåglar 
med tofs på huvudet. Vårt första exkursionsmål 
är Hanging bridges trail, Spotted Antbird 

blir första spännande fågel längs stigen, 
White-ruffed Manakin hörs också. Scale-
crested Pygmy Tyrant är också ny. En flock 
näsbjörnar rör sig genom skogen så det 
rasslar rejält om det. Lite längre fram rör det 
sig en hel del fågel i skogen. Vi stannar och 
börjar spana. En Woodcreeeper fångar vår 
uppmärksamhet, vilken lång, lieformad näbb!!! 
Det är Brown-billed Scythebill! En mycket 
svårsedd fågel, i princip en ren bonus. Här 
finns också flera Spotted Antbirds, ovanför 
oss en fin blandning av Stripe-throated 
Wren, Plain Xenops, Sulphur-rumped 
Flycatcher, Black & White- och Golden-
crowned Warbler. På stigen framför oss 
hoppar en Wood Thrush. Från den andra av 
de hängande broarna ser vi en blandflock 
med fågel som landar i trädkronorna, Black 
& Yellow Tanager, Summer- och Hepatic 
Tanager står ut. Dessutom Crowned 
Woodnymph och Bananaquit. I nästa böj av 
vandringsleden stannar vi och kan både se 
och höra den fina gärdsmygen Song Wren, 
hörs gör även Southern Nightingale Wren. 

Snart är vi framme vid den fina utsikts-
balkongen Mirador El Millon. Molnen börjar 
lätta och vi när förhoppningar om termik och 
rovfåglar. Två White Hawks blir det dock den 
enda behållningen på den fronten. Däremot 
kommer en blandflock till några nära träd. 
Black & Yellow Tanagers är snygga och ses 
mycket bättre nu. På en palm med en massa 
hängande frukter/nötter och en bukett av 
något som ser ut som rastaflätor, manifesterar 
sig den ena efter den andra av central-
amerikas snyggaste tangaror. Dit kommer inte 
bara Black & Yellow Tanagers utan också 
Emerald Tanager, Speckled Tanager och 
topp-arten Blue & Gold Tanager. I följet finns 
även Golden-hooded-  och Silver-throated 
Tanager, Scarlet-thighed Dacnis, Green- och 
Shining Honeycreeper, samt Tawny-capped 
Euphonia. Det hela är som en litet fyrverkeri 
av färggranna fåglar på en och samma plats 
och under några intensiva minuter. Sedan drar 
de vidare. På vandringen tillbaka hör vi en 
Rufous-tailed Jacamar men lyckas aldrig få 
se den.

Observatory lodge bjuder på riktigt god lunch 
idag. Men vid ankomst måste vi förstås börja 
med att ”skåda av oss” lite på verandan och 

det inte utan framgång. Direkt ser vi minst två 
par Great Currasaw och flera Yellow-throated 
Euphonia. Den stora, grönryggade och 
gråhuvade sparven Black-striped Sparrow 
hoppar på marken nedanför och en Violet-
headed Hummingbird frekventerar blommorna 
i rabatten. När personalen kommer ut med mat 
flockas näsbjörnar och fåglar med ny frenesi. 
Golden-hooded- och Emerald Tanagers 
är tjusiga att se nära. Grey-chested Doves 
mer diskreta. Palm-, Passerini´s- och Blue 
Grey Tanagers är också på plats. Ett stort 
gäng Montezuma Oropendula tar över hela 
matningen men får sedermera konkurrens av 
en sextett med argsinta Collared Aracaris, ett 
50-tal White-collared Swifts och likamånga 
Band-tailed Pigeons flyger förbi. Solsken och 
duggregn avlöser varandra. 

Vid 3-tiden beslutar vi oss ändå för att gå till 
observatorie-trädgårdarna på andra sidan 
bron. Några får se en hane Black-crested 
Coquette, som dock flyger iväg för att 
aldrig återses. Vi tar vänster ner mot Saino 
och Hormigas trail som tar oss en bit ner i 
regnskogen. Ett litet kluster av fåglar uppträder 
i en trädkrona; Wedge-billed Woodcreeper, 
Tropical Parula, Hepatic Tanager både hane 
och hona, Black and White Warbler och 
Yellow-throated Vireo..

Montezuma Oropendula

Emerald Tanager

Foto: Bengt Berglund

Foto: Bengt Berglund
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Scissor-tailed Flycatchers

fredag 25 januari 2019 Arenal - Palo Verde - 
Ensenada
Idag unnar vi oss sovmorgon och begår frukost 
06.30 för att avresa 07.30. Vägen vindlar sig 
längs norra kanten av Arenal-sjön, vi stannar 
inför en buss som står mitt i en kurva, irritation 
byts i intresse när det syns en flock näsbjörnar 
i dikesrenen, honor och små ungar. Ett kort 
stopp vid the German bakery i Nuevo Arenal 
bjuder fina bakverk som inhandlas som 
matsäck, dessutom en ståfika på gott kaffe till 
det innan färden går vidare. Grey-breasted 
Martin, ladusvala och Mangrove Swallow ses 
utanför.

Längs grusvägen ner mot Palo Verde blir det 
tvärstopp för resans första Scissor-tailed 
Flycatcher. En snygg hane som ger några 

Pacific Screech Owl

bilder då den sitter i ett träd intill vägen. 
Black-headed Trogons ser vi flera gånger 
när vi kommit in i parken, men de är ovanligt 
fladdriga och nervösa och vill inte sitta kvar när 
bussen närmar sig. Vid checkpointen står två 
Double-striped Thick-knee i den lilla skugga 
ifrån en buske. Jo, det ÄR rikttigt hett här. 
Palo Verde visar sig vara en besvikelse i år. 
Vegetationen är hög och vattnet lågt, fåglarna 
få och svårsedda. Vi får i alla fall fina obsar 
på ett gäng Capuchinapor. I samma träd 
som några White-fronted Parrots kommer 
en Ruby-throated Hummingbird och 
besöker gula blommor. I våtmarken är en 
flock Black-bellied Whistling Ducks, en hel 
del Purple Gallinule, Northern Jacanas, 
några bronsibisar, vita hägrar, osv. De 
reguljära våtmarksfåglarna helt enkelt. En 

rörhöna upptäcks bland ”purpurgallinulerna”. 
Bronsibis, en Limpkin flyger förbi, ladusvalor 
fladdrar över kärret. Incaduvor och en hane 
Black-headed Trogon bjuder på sig lite 
i alla fall. Några Yellow Warblers och en 
Tennessee Warbler huserar i ett av träden vi 
går förbi. 

Vi kliver ut på träbryggan men det finns inte 
mycket att se här heller, någon Anhinga, Great 
Blue Heron , Jacanor och ägretthägrar. 
Orange-chinned Parakeets flyger nära förbi 
och några sitter i träd också senare.Vi spanar 
av våtmarker och risfält så gott vi kan på 
vägen tillbaka också, men inga Jabirus så 
långt ögat når, bara ägretthägrar och någon 
enstaka Bare-throated Tiger Heron. Den 
stora behållningen är dock de Scissor-tailed 
Flycatchers som hålls vid en del vattenpölar 
på en lerig åker och ett staket inom bra synhåll. 
Flera är hanar med långa stjärtspröt och riktigt 
starkt orange vingundersidor. 

Vi stannar även till för att granska några 
Kingbirds men hittar ingen Western.
Når Ensenada precis lagom för att checka in, 
ta en kall dricka i baren och gå ner till poolen 
och ta ett eftermiddagsdopp impedans det 
ännu är hett. Redan härifrån ses havsrelaterade 
fåglar som kungstärna, sotvingad mås, 
praktfregattfågel och brun pelikan. En 
Pacific Screech Owl ses på dagkvist i ett 
träd alldeles bakom köket. Sedan tar vi med 
kylda drycker och samlas vi vid utsikten för att 

njuta av solnedgången. Här ses ytterligare nya 
fåglar, bl.a. en saxnäbb - Black Skimmer - 
som Gudrun upptäcker. Ferruginous Pygmy 
Owl visslar också.

Middagen med en slags rostbiff är hemlagat 
rustik och delikat, etfer kryssning åker vi iväg 
med bussen en bit och letar nattfåglar. Det blir 
inte så mycket med det men på vägen tillbaka 
hittar vi en tvättbjörn i ett träd (i mörkret 
alltså) och kort därefter kommer ett bältdjur 
springande, sist men inte minst en skunk på 
samma sätt. Den enda ugglan är Ferruginous 
Pygmy Owl.

lördag 26 januari 2019 Ensenada
Halvmånen lyser starkt innan gryningen vid 
05.00. Vrålapor hörs i fjärran, men inte särskilt 
nära. Double-Striped Thick-knee visslar 
på rätt rejält och någon hör Screech-owlen 
också. Vi går ut mot hagmarken söderut och 
börjar lyssna och spana. En fruktbärande träd 
lockar till sig ett helt gäng med Kiskadees, 
men också minst två Black-headed Trogons, 
Gartered Trogon hörs samtidigt. Flera White-
throated Magpie Jays verkar nyfikna, Spot-
breasted Orioles är vackra i svart och orange.

Foto: Daniel Green

Foto: Daniel Green Foto: Daniel Green
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Magnificent Frigatebird

White-lored Gnatchatcher

Turquoise-browed Motmot

Lesser Nighthawk flyger mot gryningshimlen 
vid två tillfällen. Ferruginous Pygmy Owl 
visslar så vi går närmare för att försöka se 
den men det lyckas oss inte. En mindre 
gulbena och en Northern Waterthrush går, 
respektive hoppar i kanten på den lilla lagunen. 
En Turquoise-Browed Motmot dyker upp 
i princip i strandskogen och sitter först rätt 
rejält skymd, men visar sig sen riktigt bra. 
White-lored Gnatcatcher är ny för oss och 
två stycken huserar nära i ett träd en längre 
tid. Stripe-headed Sparrow, Brown-rested 
Flycatcher, Blue-throated Goldentail noteras. 
Banded Wren ses av flera i gruppen. När vi 
kommer tillbaka till lodgen hålls en Cinnamon 
Hummingbird i ett blommande träd vid 
parkeringen, där också en snygg Rufus-
backed Wren (tidigare Rufous-naped Wren).

Efter frukost blir det båt-exkursion i 
Nicoyabukten. När vi kommer ner till bryggan 
är den full av kungstärnor och sotvingade 
måsar, även en del Cabot´s Tern. På golvet 
står roskarlar och fem Surfbirds! Stranden 
håller några kustpipare, Willetsnäppor och 
även här Surfbirds. Högvattnet är på väg ut så 
vi skyndar oss för att komma in i mangroven. 
Några bruna pelikaner, Tricolored Heron, 
Little Blue Heron, osv. ses. Endast ett fåtal 
vadare står i mangrovebuskarna som de brukar 
vid högvatten, flest är amerikansk småspov, 
även några Willets, roskarl och surfbirds igen. 
Mangove Hummingbird, Mangrove Warbler 
och Panama Flycatcher ses lite halvdant 
faktiskt. En rovfågel som seglar i skyn är en 
Zone-tailed Hawk och blir dokumenterad, i 
högre träd sitter en Common Black Hawk 
och väntar på att krabborna ska bli synliga. 
Fiskgjusar ses om och om igen, säkert över 
dussinet. Yellow-naped Parrot flyger förbi 

och det är en riktigt bra, men tyvärr utrotnings 
hotad art.

När vi kommer tillbaka sitter en Yellow-headed 
Caracara i en trädtopp, Inca Dove ropar, 
Brown-crested Flycatcher och Yellow-
throated Vireo födosöker i kronorna. Vi går 
lite under raden av stora träd får se Squirrel 
Cuckoo riktigt bra. Ett  par Orange-fronted 
Parakeets verkar riktigt kära i varann och ger 
några trevliga vyer och bilder där de sitter på 
lägre grenar i ett av de nakna träden.När vi 
kommer fram till lodgen tänker vi försöka se 
screech-owlen som satt på dagkvist igen. 
Vi frågar en ung man som verkar anställd på 
lodgen och han pekar direkt ut dem för oss, 
dem? Ja, det är nämligen två intill varann idag. 
Bra ljus och hyfsat synliga - vilket inte alltid är 
fallet.

Vi får t.o.m. lite vila/ fritid innan lunch
Vi får ännu en underbar solnedgång med 
väl kylda drycker i handen. I luften kommer 
en ständig ström av fregattfåglar i den lätta 
kvällsbrisen som motvind, tjusigt! 
Efter middagen (som består av val mellan 
kyckling och fisk, ris, potatismos, grönsaker, 
sallad - gott och hemlagat och färskt som 
vanligt) blir det plötsligt strömavbrott och vi får 
göra listan med pannlampor. Mysigt!

Spot-breasted Oriole

Lesser Nighthawk

Foto: Daniel Green

Foto: Daniel Green Foto: Daniel Green

Foto: Daniel GreenFoto: Daniel Green
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söndag 27 januari 2019 Ensenada - 
Monteverde
Något svalare gryning idag. Pacific Screech 
Owl hörs in i stugorna för vissa. När vi samlas 
för kaffe hörs Double-striped Thick-knee. Från 
andra sidan lodgen Ferruginous Pygmy Owl. 
Dagen gryr och vi går raskt iväg mot söder 
för att komma lite längre bort i hagmarken.
Vi stannar och lyssnar oh spejar. Himlen är 
orange och allt är stilla, fåglarna verkar lite 
tystare idag. (undrar vad som styr sånt?)  
Vrålaporna verkar dock mer högljudda idag. 
Kolibrier granskas när de födosöker på vita 
spretiga blommor i de avlövade trädkronorna. 
En mörk kolibri med vitt på låren är Steely-
vented Hummingbird, vi ser också flera 
Ruby-throated- både hanar och honor - två 
Cinnamon - den enda helbruna - samt en 
Green-breasted Mango på vägen tillbaka. 

När vi står i skogskanten kommer två Scissor-
tailed Flycatchers flygande på hög höjd 
söderut…sträckrörelse? Long-billed Gnatwren 
hörs och även notoriskt svårsedda Long-
tailed Manakin. Plötsligt sitter den i ett bart 
träd framför oss, en hane med sina trådsmala 
stjärtspröt. Två gånger visar den sig riktigt 

hyggligt. Vilken paradisfågel! Vi kliver upp på 
högsta kullen och får se en intensivt mörkblå 
fågel i en tallbits storlek och form, mycket 
riktigt så, det är nämligen en Blue Grosbeak 
- en nordamerikansk flyttfågel som inte alls är 
särskilt vanlig här. En Grey Hawk landar i ett 
träd och ses en stund innan den flyger vidare 
och retar upp papegojorna. Det är ganska 
många gojor runtom här just idag och de slår 
sig ner i buskar och träd och kan ses ganska 
fint också, flera Red-lored- men även White-
crowned Parrots. Överflygande också 2+2 av 
den sällsynta Yellow-naped Parrot. 
Direkt vi rullar ut från La Ensenada lodge får vi 
tvärstanna för en seglande rovfågel, det är en 
ad hane Hook-billed Kite. Grå med bandad 
buk.

Vid Coco Rocas-salinerna en bit söderut, står 
220 amerikanska småspovar, 180 Marbled 
Godwit, 80 Willets och lite blandat med 
sandsnäppor, flikstrandpipare och Black-
necked Stilts. En Wood Stork seglar bland 
gamarna i skyn.

Styr upp till Monteverde (2 timmar) och landar 
i lilla staden Santa Elena och tar lunch på 

the Tree House. Efter incheckning på Hotel 
Bosque en km utanför Santa Elena, åker vi upp 
mot Reserva Monteverde och Cafe Kolibri. Det 
blir snabbt en överväldigande upplevelse med 
alla kolibrier som surrar kring matarna här. 
Det står inte på förrän vi har artat 7 (!) olika 
kolibrisorter; Lesser Violet-ear, Stripe-tailed 
Hummingbird, Purple-throated Mountain-
Gem och Magenta-throated Woodstar är 
alla nya för oss på resan. Dessutom finns 
endemiska Coppery-headed Emerald här i 
flertal och kommer upprepat till kolibrimatarna. 
Mer bekanta är Violet Sabrewing och Green-
crowned Brilliant. Vi fotar så det står härliga 
till, beställer sedan in en varsin riktigt god kopp 
kaffe innan Hugo säger att nu är det nog dags 
att vandra in i reservatet om vi ska hinna nåt 
innan det blir mörkt.

Ett bra beslut. Redan vid entrén hoppar en 
Black-headed Nightingale Thrush på stigen. 
Tufted Flycatcher och Black-throated 
Green Warbler blir nya arter. Vi hamnar i ett 
bra stim med nära obsar på Slate-throated 
Whitestart, (f.d. Redstart) och lågt hoppande 
och sjungande Grey-throated Wood Wren. 
Uppe på den mossbelupna träden klättrar 
Olivaceous Woodcreeper (gråhuvad och 
kortnäbbad), Smokey Brown Woodpecker, 
Red-faced Spinetail. sjunger gör Black-faced 
Solitaire och Ruddy Pigeon. Den förstnämnda 
ses också riktigt fint en stund stillasittande lågt. 
Golden-browed Clorophonia hörs igen men 
vi hittar dem aldrig i lövverket. Lite längre in 
på stigen sjunger Silvery-fronted Tapaculo, 
Scaly-throated Foliage Gleaner, Lineated 
Foliage Gleaner, Townsend´s Warbler och 
White-throated Thrush blir nya i ett nytt stim. 
Spotted Barbtail, Plain Ant Vireo och Red-
headed Barbet kompletterar listan, den senare 
hörs bara. 

De som hamnar lite på efterkälken när vi ska 
ut upptäcker en Orange-breasted Trogon. 
Prong-Billed Barbet låter som en hel Guan - 
otrolig stämma för en stenknäcks-lik fågel. Två 
småtrastar hoppar på stigen framför oss och 
är Slaty-backed Nightingale Thrush. När vi 
kommer tillbaka till lodgen hörs en Orange-
billed Nightingale Thrush strax utanför vår 
huslänga. På kvällen också Mottled Owl. 
Middag på en italiensk (!) restaurang på 
gångavstånd med riktigt hygglig mat.

Måndag 28 januari 2019 Monteverde
Det är blåsigt när vi vaknar, det rasslar av 
löv och grenar som faller ner på taket. Men 
fåglar finns det ändå utanför, Ett par Lesson´s 
Motmot helt nära och Emerald Toucanet 
(numera Blue-throated). White-throated 
Ground Sparrow tycks gilla lövkomposten 
även här. Överhuvudtaget påminner faunan 
en del om den vi mötte första morgonen i 
Hotel Bougainvilleas trädgård. Vi är också på 
ungefär samma höjd; 1.500 m.ö..h. Wilson´s 
Warbler är lite mer höghöjds-art dock. Masked 
Tityra grymtar (kallas ju för grisfågel på 
spanska; ) 

Vi följer en stig i nedförslut in i skogsmark, 
men med betesmark och odlingar intill. Det 
prasslar på skogens golv och Hugo hinner 
se en skymt av några små vaktlar; Black-
throated Wood Quail, men vi missar dem 
tyvärr helt. Vi kommer till ett fikus-träd med 
en hel del frukt, här klättrar både Crested- 
och Black Guan. Dessutom en Emerald 
Toucanet och en White-throated Thrush. När 
vi kommer ut i öppnare mark sitter en Squirrel 
Cuckoo uppburrad och låter sig belysas av 
morgonsolen. Här ses också en Rufous-
capped Warbler men bara skymtvis. Efter 
frukost åker vi upp till Curi Cancha reserve. Vi 
himlar med ögonen över att behöva skriva in 
våra pass-nummer med namn och nationalitet 
på en lista innan vi får gå in. Vinden sliter hårt 
i träden. Vi spanar och spånära och vandrar 
långt in på stigarna i reservatet. 

White-throated Magpie Jay

Red-headed Barbet
Foto: Bengt Berglund

Foto: Bengt Berglund
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Slate-throated Whitestart

tisdag 29 januari 2019 Monteverde - Carrara
Före frukost-träff utanför våra rum på lodgen. 
White-throated Thrush hoppar på gräsmattan 
tillsammans med Clay-colored dito. vandring 
och vi tar samma stig nedåt som igår morse. 
De som går först får se två stycken Grey-
necked Woodrail kliva på stigen. Senare 
hör vi deras ganska genomträngande läte. 
Fikusträdet från igår bjuder på minst fem 
Black Guan, en Emerald Toucanet och en 
White-throated Thrush igen. En bit upp får 
vi revansch på Rufous-capped Warbler som 
vi såg blott flyktigt här igår. Nu showar 2-3 
individer på nära håll. Stannar vid Caldera 
och Tabaris cafe med en lagun synlig från 
uteserveringen. Här står ett par hundra 
sotvingade måsar och bland dem hittas 
minst tre präriemåsar!!! Snyggt! Några 
kungstärnor, Amerikansk småspov, Willet 
och Mangrove Swallows ses också.

Lunchar nere vid båtområdet i Tarcoles. 
Rufous-naped Wren - numera Rufus-backed, 
huserar i restaurangens utkant, en Streak-
backed Oriole vågar sig t.o.m. in och äter på 
bananer som hänger på en stock. Strax blir 
det båt-exkursion. En Snowy Egret och en 
Brown Basilisk sitter intill bryggan, Mangrove 
Swallows är runt oss hela tiden. Hetsar på 
en större svalas men det är ju bara Gray-

Roufus-naped Wren

breasted Martins, som vi redan sett tidigare. 
Vi styr upp lite litegrann uppströms och en 
liten flock vadare furagerar på lerbanken 
alldeles framför oss, de flesta är sandsnäppor, 
men även några dvärgsnäppor och ett par 
flikstrandpipare. Den första Scarlet Macaw 
flyger förbi i fint medljud, senare kommer ett 
par betydligt närmare. En krokodil hinner vi 
se innan vi tyvärr måste vända för att det är 
för lågt vattenstånd i floden. Det gör dock 
ingenting för det är bra med fåglar nedströms 
också. Green-breasted Mango och Scaly-
breasted Hummingbird  blir första kolibrier 
från båten. En liten falk sitter på ett spröt i en 
trädtopp och visar sig vara en Bat Falcon, 
när den väl lyfter. I mynningen är det livat 
på sandrevel och flodkant. Först ett par 
sandlöpare, sedan en präriemås. Men på 
andra sidan upptäcker Per dessutom en 
Elegant Tern, vi får kaptenen för båten att 
vända och köra så nära som möjligt så vi kan 
ta dokumentationsbilder. Wilson´s Plover blir 
ny vadare med två ex. 

Fregattfåglar flyger omkring och en del går ner 
och touchar vattenytan med kroppen, liksom 
doppar bröstfjädrarna i våttentan. En hel flock 
sitter i en trädtopp, däribland flera hanar med 
röd strupe, det har vi inte sett tidigare på resan. 
Ett antal Yellow-crowned Night Heron står 

fint precis där mangroven börjar, ovanför dem 
hoppar en riktigt fin Mangrove Warbler. Strax 
Yellow-naped Parrot, Rosenskedstorkar i 
träd, Common Black Hawk, Prothonotary 
Warbler. Vi får också nära möten och fina 
bildtillfällen för både Boat-billed Heron 
och American Pygmy Kingfisher. Den 
sistnämnda bjuder ovanligt bra på sig. En 
Rufous-browed Peppershrike låter i skogen 
men visar sig aldrig. Vi får kämpa lite mer för 
Mangrove Vireo men så småningom visar sig 
den och även Panama Flycatcher. Mangove 
Hummingbird får vi se flera gånger om än inte 
riktigt några njutbar, de är lite svåra de här 
mangrove-spcialiteterna. Icke desto mindre…
inalles en mycket givande båttur med flera 
bonusarter. 

Vi tänker först att åka till stranden för att se 
solnedgången, men där är blåsigt och ingen 
vidare känsla så vi åker till boendet Cerro 
Lodge. Och det gör vi rätt i. Här hälsas vi av 
Scarlet Macaws i trädgården och får fina 
bungalows där Cinnamon Hummingbirds 
födosöker i rabatterna. Badrummen är till 
vår stora häpnad…utan tak och med en 
grön avdelning som en rabatt utanför själva 
våtutrymmet. Det är inte svårt att tänka sig vilka 
djur man kan möta där om man går upp på 
natten….

Drop-in-samling på verandan 17.30 har vi 
sagt. Solen är på väg ner och att vi skulle 
ha solnedgångs-utsikt här var det ingen 
som sagt. Utsikten är helt magnifik med 
en strimma av havet i fjärran bortom de 
närmaste trädkronorna och där bortom den 
sydligaste spetsen på Nicoya-halvön. Vilar 
man tubkikaren i det häradet kan man bara 
stå still och njuta av fregattfåglar, pelikaner, 
tärnor och måsar i fjärran, över skogen 
flygande duvor och papegojor, högre upp 
flyger seglare förbi. En hel scen av flygande 
mångfald utspelar sig. Strax bryts lugnet av att 
nattskärror börjar fladdra mot himlen. 

Hugo kommer farande och har sett att det sitter 
en Crane Hawk alldeles bakom restaurangen. 
Vi går dit och tubar in den, den ropar upprepat. 
I fjärran svarar en Collared Forest Falcon. 
En mängd nattskärror - Lesser Nighthawks 
- kommer flygande mot och över oss. Det är 
ännu så ljust att man kan ta bilder. Häftigt! Vi 
får en lugn halvtimme att njuta på verandan 
samtidigt som kvällshimlens rodnad blir allt 
mörkare.

Foto: Sune Eriksson

Foto: Daniel Green
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Boat-billed Heron

Solnedgång från Cerro lodge

onsdag 30 januari 2019 Carrara, Cerro 
Lodge
Före-frukost vandring runt lodgen ger två 
nya arter, Riverside Wren och Nutting´s 
Flycatcher. Den sistnämnda lite extra kul trots 
dess relativa anonymitet, då vi spanat efter 
den förut, misstänkte att det var en sådan 
(svart näbb) och den flera gånger yppade sitt 
artspecifika läte. Ett träd med vita blommor 
sprider en härlig doft, lite minnande om 

Nutting´s Flycatcher

Northern Ghost Bat

liljekonvalj, jasmin eller kanske liguster - en 
sådan parfym borde göras! Morgonsträcket av 
Scarlet Macaw går förbi med enstaka par, en 
utmaning för fotograferna. 

Efter frukost är det dags att besöka Carrara 
National Park. Kort inpå trailen hänger en 
vit fladdermus - Northern Ghost Bat (eller 
Chicaca som Jim Carrey skulle ha sagt) 
uppochner under ett palmblad. Black-hooded 

Antshrike hörs, Royal Flycatcher, Long-tailed 
Manakin, Gartered Trogon, Rufous-breasted 
Wren, Rufous-tailed Jacamar hörs också, 
men gäckar oss visuellt igen. Ruddy-tailed 
Flycatcher visar sig dock. Här var fåglarna 
svårsedda idag så vi byter till den andra leden 
Universal Trail. En Sharp-shinned Hawk seglar 
över parkeringen. Blue-throated Goldentail 
är en skogskolibri och ses flera gånger uppe i 
träden längs stigen. Vi stannar vid 50-meters-
trädet Espavel, som urbefolkningen brukade 
klättra upp i för att få koll på omvärlden. 
Eye-ringed Flatbill blir en ny flugsnappare, 
Chestnut-backed Antbird visar sig nära med 
flera ex, Green Shrike-vireo hörs, Tawny-
crowned Greenlet klättrar lågt i buskarna nära 
stigen. En grupp Fiery-billed Aracari rör sig 
förbi en glänta men de flesta hinner inte se 
dem tyvärr.

Efter lunch och vila på härliga Cerro lodge styr 
vi ut igen för eftermiddags-vandring i Carrara 
national park, en vandring som ofta brukar 
bära frukt. Vi får tvärstanna direkt bussen kör 
ut på grusvägen, då flera rovfåglar skruvar lågt 
tillsammans. Det är en Plumbeous Kite och 
en Broad-winged Hawk tillsammans med de 
vanliga gamarna. Vid nationalparks-entrén blir 
det triss i seglare då Collared Swift, Costa 
Rican Swift och Lesser Swallow-tailed Swift 
svärmar över oss. 

Kort inpå stigen slår det till direkt då Hugo 
hittar en White-Whiskered Puffbird helt nära 
i grönskan. Den sitter still i två omgångar så 
vi får bilder. Black-hooded Antshrike och 
White-winged Becard, Bay-headed Tanager 
kommer näst. De som går längst fram har tur 
att få se Ruddy Quail-dove. Snart når vi en 
liten bäck i skogen. Vi stannar och spanar. 
Plötsligt kommer en galet färgstark liten fågel 
fram mot vattnet, med svart kropp och röd 
hjässa står Red-capped Manakin ut som en 
riktig paradisfågel. honorna är anonymt gröna 
och svåra att artbestämma. Här dyker nämligen 
även den blåhättade Blue-capped Manakin 
upp strax också. En Great Tinamou kliver 
sävligt fram över den öppna ytan, det här är 
ren regnskogs-magi. Bonusarter i vattenbadet 
blir Northern Schiffornis, Ochre-bellied 
Flycatcher och en Long-billed Hermit (kolibri) 
som doppar sig några gånger. strax därpå är 
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Scarlet Macaws

torsdag 31 januari 2019 Cerro Lodge
Pacific Screech Owl och Ferruginous Pygmy 
Owl ropar runt lodgen innan gryningen, som 
är något svalare idag men ändå tillräckligt för 
att kortbyxor och skjorta ska vara rätt klädsel. 
När vi samlas på verandan hörs en Collared 
Forest Falcon, möjligen är det en sådan som 
flyger förbi över taket, avtecknande sig mot 
gryningshimlen och ser ut som en gigantisk 
nattskärra. Lugnare före-frukost-vandring på 
vägen fast åt andra hållet idag. En Yellow-
naped Parrot sitter fint i en trädkrona ett tag. 
Scarlet Macaws passerar i några par men inte 
så många som igår. Kolibrierna representeras 
av Cinnamon Hummingbird, Blue-throated 
Goldentail och Ruby-throated Hummingbird. 
Rose-throated Becard sitter i ett träd, Grayish 

Large-footed Finch
Saltator visar sig för blott andra gången på 
resan(!) - den första var första morgonen i 
Bougainvilleas trädgård. Flera Stripe-headed 
Sparrow hålls i en hage, ett 20-tal Ruddy 
Ground Doves går på vägen samtidigt, sällan 
man ser dem i flock. 

Njuter en sista frukost på härliga verandan till 
Cerro Lodge. En Yellow-headed Caracara 
sätter sig helt nära i ett träd.
Styr söderut på Pan American. Fregattfåglar 
seglar längs kusten. Bare-throated Tiger 
Heron, lite ägretthägrar och en Roadside 
Hawk ses. Stannar vid Rio Baru då Hugo 
sett en ny art; det är Cherrie´s Tanager - 
tvillingarten till Passerinis Tanager, som vi 
alla får se bra i en häck runt ett hus. Här sitter 
också en Golden-naped Woodpecker i ett 
träd men den flyger strax iväg, en Piratic 
Flycatcher i en annan trädtopp. Givande 
stopp! Vägen slingrar vidare upp mot San 
Isidro El General och vi stannar på Chiringuito 
Los Chorros med sin magnifika utsikt. Då har 
det gått 3 timmar sedan vi avreste från Cerro 
Lodge. Vi bestämmer oss för att äta lunch 
här för att spara lite tid. Det står inte på förrän 
den första svalstjärtgladan/ Swallow-tailed 
Kite ropas ut. Under vår rast ser vi en 5-6 
stycken på mestadels lite längre håll, några 
hyggliga obsar men inte direkt något för 
kameran. Imponerande tjusiga fåglar dock. 
Här ses också 2 stycken White Hawk och en 
Broad-winged Hawk. Den tredje splitten från 
Plain Wren - Isthmian Wren - hörs nedanför i 
vegetationen men ses aldrig. 

Ytterligare en dryg timme senare kliver vi 
ut på 3.000 meters höjd och in på Cafe La 
Georgina för ett litet kaffestopp. Det blir dock 
en liten kaskad av nya fåglar till kaffet. Först 
på med långbyxor och tröjor för här är vi uppe 
i molnen och det är plötsligt kallt och fuktigt. 
Kolibrimatarna vid fönstren lockar Volcano 
Hummingbird, Talamanca Hummingbird (f.d. 
Magnificient), Fiery-throated Hummingbird 
och sedan tidigare bekanta Lesser Violet-
ear. Det är svårt att få bilder vid matarna 
men de sätter sig också nedanför fönstren i 
buskarna där det ser naturligt ut. Tittar man 
ut i den blombusk-beströdda trädgården kan 
man se Large-footed Finch, Slaty Flower-
piercer (eller Jack-the-Flower-Ripper som 

Ulf kallar den), Sooty Robin och Black-
billed Nightingale Thrush. Nästa stopp blir  
bergstoppen Cerro de la Muerte som praktiskt 
taget är drive-in då det finns en radarstadion 
där. Ingen särskilt romantisk miljö men 
paramo-buskmarkerna bjuder på två Volcano 
Junco direkt vi kliver ut och en Timberside 
Wren i samma buske. Vi går en liten bit och 
ser åtskilliga Volcano Hummingbirds surra 
omkring bland buskarna. En Volcano Junco 
sitter och sjunger i en busktopp, Large-footed 
Finch ses med flera ex också. När vi kommer 
tillbaka hoppar två Juncos på marken strax 
bakom bussen, avslutningsvis kommer en Red-
tailed Hawk seglande och sätter sig på en 
mast. 

Nöjda med det styr vi ner i Savegredalen och 
checkar in på vårt boende Sueños del Bosque 
på blotta 2.200 meter. Här är det betydligt 
varmare och lite solsken. Vi slänger bara in 
väskorna i våra rum och börjar spana. Ovanför 
oss svirrar en hel del små, mörka seglare 
(Vaux´s Swift) och Blue and White Swallows. 
I träden närmast sitter orange-lysande Flame-
coloured Tanager, en hane och en hona. 
Lite tallbits-lika med sina vingband och 
färgkombis. En ny kolibri kommer nära på 
några blommor - White-throated Mountain 
Gem. Vi spatserar långsamt upp mot Savegre 
hotel. Halva gruppen får se en Ruddy-capped 
Nightingale Thrush som hoppar i en bäck 
under en lite gångbro. Över trädgården seglar 
två Red-tailed Hawks på betydligt närmare 
håll än uppe på berget. Mountain Elaeina och 
Scintillant Hummingbird kan strax identifieras 

vi tvungna att påbörja vårt återtåg för att bli 
utsläppta ur parken. Ett par rangers kommer 
t.o.m. och möter oss på väg mot utgången. En 
riktigt givande exkursion. Vi kommer tillbaka 
till lodgen i tid och kan njuta av solnedgången 
från terassen. När skymningen börjar falla 
kan vi räkna 50 Lesser Nighthawks i en 
tubsvepning. Den mängden nattskärror är bara 
så mäktigt för oss nordbor.
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Volcano Junco

fredag 1 februari 2019
Tidig uppstigning på Hotel Sueños del Bosque 
i Savagredalen. Vi sätter oss i bilen och kör 
en kvart upp längs vägen innan vi kliver ut i 
gryningen. Fåglar har precis börjat sjunga, 
men det är lite för tidigt för att se något. Ett 
knarrande läte påminner om en trummande 
hackspett, men det är lätet från en Black 
Guan. Flera av de stora hönsfåglarna går 
långsamt på marken uppe i sluttningen som 
en slags svarta snöhönor. Men det är också en 
riktig hackspettstrumning i luften och det är en 
Hairy Woodpecker, som vi också får se på en 
trädstam med hål i. 

En rörelse i ett träd i öppenmarken avslöjar det 
vi väntat och hoppats på…En Quetzal-hanne! 
Men en hona sitter samtidigt på en ledning 
intill. De flyttar sig några gånger och ses även 
flyga tvärs över betesmarken, hanen med sin 
långa stjärt svängande i luften. Hanen visar 
sin riktigt metalliska gröna rygg och honan 
sitter länge kvar efter att hanen försvunnit. Å 
vilka läckra fåglar. Gråbruna trastar i gräset är 
Mountain Thrush, bara en nyans gråare än 
den vanliga ”lergöken”, svartare är förstås ”den 
onda koltrasten” Sooty Thrush. Sooty-capped 
Bush-Tanagers ochYellow-bellied Flycatcher 
rör sig i buskarna intill oss. Black-

Collared Whitestart

Black & Yellow Tanager

Foto: Daniel Green

Long-tailed Silky Flycatcher

faced Solitaire gnisslar som vanligt på den 
här höjden. Ett bubblande läte från uppe i 
sluttningen är de små skogsvaktlarna Spotted 
Woodquail. 

När quetzalerna slukats upp av grönskan 
igen, fortsätter vi en bit upp längs vägen, 
snart kommer den gul-fejsade, pigga lilla 
Collared Whitestart (f.d. Collared Redstart), 
Long-tailed Silky Flycatchers hörs och 
snart kommer tre stycken och sätter sig i en 
platt trädkrona nedanför oss i sluttningen. 
Avslutningsvis hamnar vi i ett riktigt kluster av 
småfåglar, Black-cheeked Warbler, Wilson´s 
Warbler, Townsends Warbler, Flame-
throated Warbler, Yellow-thighed Finch och 
en riktigt söt liten hona Barred Becard! Alla 
riktigt snygga och speciella fåglar. Tillbaka till 
lodgen för frukost och här får vi riktigt goda 

knaperstekt bacon till stekta ägg, toast med 
marmelad kaffe och frukt. En sista vandring 
nedströms floden ingår också i ett Savegre-
besök. Sulphur-winged Parakeets flyger över 
i små flockar, precis som parakiter gör. Vid 
bron har vi Louisiana Water Thrush och en 
Dark Pewee. På andra sidan floden hittar Hugo 
en Black-capped Flycatcher samtidigt som 
vi försöker närma oss fyra Long-tailed Silky 
Fly. Där skogen sluter sig en Olive-striped 
Flycatcher och triss i Vireos med Yellow-
winged-, Philadelphia- och Brown-capped 
Vireos nästan samtidigt. Solen börjar värma 
och vi återvänder till Sueños del Bosque för att 
byta om och packa in väskorna i bussen. Uppe 
vid fågelborden är inget nytt men i backen 
ner mot bron får vi nära obsar på Scintillant 
Hummingbird och en hane White-throated 
Mountain-gem. 

i buskarna. Vi går fram till fågelbordet och där 
hålls Yellow-thighed Finch, Silver-throated 
Tanager och Flame-coloured Tanager igen.
En udda kolibri kommer fram på blommor 
intill oss, det är en hona Black-bellied 
Hummingbird - en klar bonusart, som man inte 
ser på alla resor. Gustaf har bestämt sig för att 
hans 300.e art i Costa Rica ska bli en hackspett 
så Hugo satsar..och visst…där sitter den ju! En 
Acorn Woodpecker! På ett torrträd med flera 
hål i, kanske bygger den sitt bo just där.

Häckningssäsongen för hackspettar, kolibrier, 
Quetzaler, m.fl. fåglar här börjar just nu. Alla 
svalorna i luften låter plötsligt intensivare och 
jag hinner säga något om att det låter precis 
som svalorna hemma när det kommer en 
sparvhök… och precis så seglar en Sharp-
shinned Hawk bredvid svalflocken. Nere i 
floden hittas en Louisiana Waterthrush med 
streckad vit strupe som bästa karaktär. Sedan 
faller skymningen och vi landar i våra rum och 
äter middag på en vitlöks-stinn forell i bitar 
med skirat smör och potatismos. De hugade 
avslutar med en salt Margarita i Hotel Savegres 
Lounge-bar.
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Vi styr upp mot Paraiso Quetzal där vi ska 
äta lunch. Före det har vi tid med en kort 
session så vi går ner genom den sluttande 
trädgårdsmiljön. Ruddy-capped Nightingale-
thrush hoppar helt öppet intill stigen, Collared 
Whitestart, Large-footed Finch, Sooty-
capped Bush Tanager bjuder på revansch. 
Precis där skogen börjar blir det stopp: Black 
& yellow Philoptela! (f.d. Black & Yellow Silky 
Flycatcher). En hane flyger upp från nästan 
en armslängds avstånd och sätter sig i ett 
träd så det bjuds bildlägen. Häftigt! En av den 
högre molnskogens mest unika fåglar, nyligen 
utbruten i ett eget släkte.

Efter lunchen (forell) får vi en ny chans att se 
den från lodgens veranda. I samma träd ses 
också Ruddy Treerunner. Runt verandan 
surrar Fiery-throated-, Volcano- och 
Talamanca Hummingbird, Lesser Violet-ear 
och någon enstaka White-throated Mountain 
Gem.

Efter gruppfotografering vinkar vi av Hugo 
och de som ska vidare på extraveckan i södra 
Costa Rica. Vår pålitlige chaufför Rafa tar oss 
till San Jose flygplats i god tid och hemresan 
påbörjas. Black & yellow Philoptela blev 
resans sista nya art och därmed slutar listan på 
461 fågelarter, vilket är nytt rekord.

Resplendant Quetzal

Black & yellow Philoptela
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