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Costa Rica

- den biologiska mångfaldens land
Costa Rica, formellt Republiken Costa Rica (spanska: Costa Rica eller República de Costa Rica), är en republik i
Centralamerika. Landet gränsar till Nicaragua i norr, Panama i sydöst, Stilla havet i väst och syd, samt till Karibiska havet i öst. San José är landets huvudstad och även den största staden i Costa Rica med cirka en tredjedel av
befolkningen i storstadsområdet. Costa Rica är en stabil demokrati med för regionen god ekonomi.

Namnet Costa Rica betyder ”den rika kusten”. Costa Rica var det första landet i världen att författningsenligt avskaffa sin armé, något som består än idag. År 2007 tillkännagav Costa Ricas regering att de till 2021 vill bli det
första koldioxidneutrala landet i världen. Trots att landet till ytan är ett av de mindre länderna i världen är det ett
av de biologiskt rikaste, med cirka 5 % av alla världens arter.
Costa Ricas klimat är subtropiskt och tropiskt i låglandet, men något mer tempererat i de centrala högländerna.
Landet har två årstider, sommar (verano) och vinter (invierno), som ur en mer meteorologisk synvinkel är regnoch torrperioder. Regnperioden varar mellan maj och november, något som ofta orsakar översvämningar i låglandet. Torrperioden varar oftast mellan december till april, med mindre avvikelser längs den karibiska kusten där
kortare torrperioder i september och oktober förekommer.

Temperaturen i Costa Ricas lågland ligger kring 20-30 °C, med mindre variationer beroende på årstiden och med
de högsta temperaturerna i slutet av torrperioden. Dock är temperaturen i Costa Rica relativt jämn över året, det
som påverkar mest är vilken höjd man befinner sig på med den högsta temperaturen långt ned och sedan sjunker
den 4-7 °C per tusen meter.
Costa Rica är återkommande drabbat av både jordbävningar och tropiska cykloner (orkaner). I landet finns 112
vulkaner varav 10 fortfarande är aktiva. Nära huvudstaden San José finns fyra vulkaner, varav två är aktiva. En
av dem, Irazú, fick ett stort utbrott 1963-1965 med stor förödelse som följd. Utbrottet kom samma dag som den
amerikanske presidenten John F. Kennedy besökte Costa Rica. Den andra, Poás, har en enorm huvudkrater som
anses vara en av de största i världen. Den mest besökta vulkanen är kanske Arenal, som fortfarande är aktiv. Vulkanen kan ses från byn La Fortuna (ur Wikipedia).
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Söndagen den 15 november

Det är en vacker novemberdag, sex grader varmt,
vindstilla och halvklart, när vi vid lunchtid tar oss ner
till järnvägsstationen. Tar farväl av de många fåglarna
vid vårt fågelbord och skjutsas av vår dotter Hanna.
Öresundståget går strax före halv ett direkt till Kastrup. Som traditionen bjuder blir det en Elephantöl och
en pizzaslice på flygplatsen. Och efter ett tag, även en
nybakad croissant och en caffe latte.
Vårt flyg blir något försenat av dimma, som plötsligt ”rullat in” från Öresund, och vi kommer iväg med
Lufthansa mot Frankfurt strax efter kl 18:30. Här byter
vi plan till en nyrenoverad Boeing 474 från flygbolaget Condor. Vid 22-tiden lyfter planet och ställer kosan
västerut över Atlanten. Nästan tio timmar senare mellanlandar vi i Santo Domingo i Dominikanska republiken.

Måndagen den 16 november

Det har hunnit att bli en ny dag, trots att vi flyger västerut och med mörkret. Resan går efter några timmar
ytterligare västerut - och efter 2,5 timme landar vi i
San José, Costa Ricas huvudstad. 12:25 svensk tid,
05:25 costarikansk tid. Vi har således vunnit sju timmar under denna flygning.
Vi träffar de övriga sexton medresenärerna och vår reseledare Peter Grip från Kon-tikiresor. En kolibri och
en vanlig gråsparv blir de först observerade fågelarterna i landet. Vi möter även vår lokalguide Hugo Villalobos och vår chaufför Roberto.
Eftersom vi inte är ”piggast i världen” för närvarande,
åker vi raka vägen till vårt hotell (Country Inn and Suites, www.countryinns.com) för ”reorganisering”!

San Josés internationella flygplats

Vi byter till sommarkläder, fräschar upp oss och äter
frukost strax efter klockan 7 (lokal tid). Eftersom vi
nu är på hugget och kamerorna framplockade börjar
ett intensivt fotograferande. Något som kommer att
pågå i drygt två veckor framöver. Efter någon timme
finns följande arter på minneskorten: Lerfärgad trast
(Costa Ricas nationalfågel), blågrå tangara, större kiskadi, rostnackad gärdsmyg, tropisk kungstyrann, hoffmannspett, mexikansk båtnäbb, korpgam, bredvingad
vråk och en mellanamerikansk ekorre samt bladskärarmyror vid hotellets pool.
Vi hinner även med att handla vatten och vitt vin i en
näraliggande ”Supermercado” och lär oss att växla till
landets valuta, colones: Ta bort två nollor, multiplicera
med två och dra bort 20%, så har du summan i svenska
kronor. Lätt som en plätt!
Klimatet är relativt varmt men ändå behagligt så här på
1 100 meter över havet.
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Jola njuter av det tropiska klimatet

Vid halvtolvtiden ger vi oss av på en utflykt till en välkänd kaffeplantage på 1 800 möh, Doka Estate, Casa
de Artesania. Här bjuds vi på en välsmakande lunch
med ris, svarta bönor, kött och grönsaker. Till detta serveras det lokala ölet Imperial.
Costa Rica är väl mest känt för sin export av både kaffe
och bananer, även om den vanligaste exportprodukten
numera är digitala komponenter av olika slag.

Vi får en presentation av hur kaffet odlas och behandlas till färdiga kaffebönor. Kaffet trivs bäst på hög höjd
uppe i bergen, där temperaturen är behaglig och där
det regnar rikligt. Under vår rundvandring får vi information om allt från den minsta kaffeplanta till de färdigrostade kaffebönorna. När vi sedan får provsmaka
deras kaffe, blir åtminstone jag besviken; det smakaralldeles för lite och är nästan ”blaskigt”! Det gör att
det inte blir så många koppar kaffe under den här resan. Under tiden på plantagen blir vi för första gången medvetna om att det regnar mycket och intensivt
i landet. Regnet öser ner i en dryg timme! Och åskan
mullrar.
Vi återvänder till San José genom ett kuperat och mycket grönt landskap. Hugo berättar att Costa Rica har
minst tio aktiva vulkaner och drabbas ofta av jordbävningar. Geologiskt sett är landet ungt - Det är bara tre
miljoner år sedan Nord- och Sydamerika fick landförbindelse mellan varandra. Det är en av anledningarna
till att många av länderna i Mellanamerika - och då speciellt Costa Rica - har en sådan stor biologisk mångfald
- växt- och djurarter vandrade in från både nord och
syd. En annan anledning är att det är så stora höjdskillnader i landet (0-3 800 möh), vilket ger många olika
klimatzoner/biotoper.

Blågrå tangara

Lerfärgad trast - landetrs nationalfågel

Liksom Sverige har Costa Rica en stor invandring,
främst då ekonomiska flyktingar från Nicaragua. Å andra sidan är landet mycket beroende av säsongsarbetare från just Nicaragua under kaffeskörden i december-mars.
Costa Rica är ett s k medelinkomstland med en stabil
demokrati, ett för regionen bra välstånd och ett högt
”lyckoindex” hos sina medborgare.

Vi är åter tillbaka på hotellet vid 16-tiden. Det fortsätter att åska och regna mycket intensivt under hela
kvällen. Det är rejält mörkt redan klockan 17:15, när
vi äter middag på hotellets restaurang (grillad kyckling
med pommes frites och en kall Imperialöl).
Vi somnar ovaggade ikväll - och till regnets smatter
mot fönsterrutan! Hemskt vad det regnar i Costa Rica!

Kaffeplantage på 1 800 m ö h
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Tisdagen den 17 november

Solen går upp klockan 05:45. Samma tid som våra väskor står packade utanför hotellrummet.
Idag ska vi resa ner till den karibiska kusten i öster.
Vi kommer iväg strax efter klockan sex. Det är dimmigt
och temperaturen ligger kring 20 grader.
Vägen går fram genom ett mycket kuperat landskap,
där stora arealer av molnskog på sluttningarna är avsatta som nationalpark.

Hugo berättar om sitt land med stor stolthet (och Peter
översätter träffsäkert hans information). I Costa Rica
är man mest stolt över följande tre områden: Skolväsendet, hälso- och sjukvården samt arbetet med att
skydda naturen (mer än 20% av landets yta består av
skyddade områden). I Sverige tror jag att vi skyddat
cirka 3% (!). Vi är inte så bra som vi ibland tror!
Idag exporteras följande varor till utlandet (i storleksordning): 1/ digitala komponenter, 2/ bananer (från
bolag som Dole och Chiquita), 3/ medicin (med bl a
råvaror från naturen), 4/ ananas, 5/ textilier, 6/ kaffe
och 7/ tropiska växter. Vissa av produkterna är typiska
säsongsvaror, såsom kaffe, citrusfrukter och vattenmeloner.
Befolkningen är stora fotbollsfantaster och det s k
lycko-index (människornas nöjdhet med livet sitt land)
är bland de högsta i världen och därmed jämförbara
med de i de skandinaviska länderna.
På 1800-talet byggde man, med hjälp av ”importerade”
afroamerikaner från främst Jamaica, en järnväg från
kaffeplantagerna uppe i bergen ner till karibiska kusten. Ett synnerligen hårt arbete med usla arbetsvillkor.
En liten spillra av dessa människor bor fortfarande
kvar nere vid kusten. På 1990-talet beslutade landets
president, att järnvägen var för dyr att underhålla, och
att man istället skulle satsa på landsvägstransporter.
Bra för presidenten, då det visade sig att han ägde ett
stort åkeri i landet. Kallas väl korruption?
Vi får även veta att det costarikanska uttrycket ”pura
vida” är bra att kunna. Det betyder något i stil med att
”allt är bra”, och är en vanlig fras i det vardagliga samtalet.
Vid åttatiden stannar vi till vid ett litet trevligt värdshus och bjuds på andrafrukost. Det har nu blivit betydligt varmare och framförallt fuktigare! Vi har kommit
ner på 150 m ö h. I trädgården flyger några stora morpho-fjärilar och ”blinkar turkosblått” med översidan av
sina vingar. Ett fantastiskt skådespel! Ytterligare en
tre-fyra fjärilsarter flyger runt bland de blommande
buskarna.
Av fåglar noteras tropisk kungstyrann, blågrå tangara,
bronsstjärtskolibri och variabel fröfink samt korp- och
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kalkongamar uppe i himlavalvet. Ett stort afrikanskt
tulpanträd blommar vackert bredvid vägen.

Vi fortsätter färden med bussen, kommer ner på slättlandet och de vidsträckta banan- och ananasodlingarna. På flera håll ser vi boskapsfarmer. Husen är små och
enkla. Nästan samtliga har stora galler för fönster och
dörrar. Vi stannar till vid ett packeri för bananer. Arbetarna kommer springande med bananstockarna på
en löplina. Endast de finaste exemplaren exporteras,
de övriga stannar i landet. 360 miljoner bananlådor lär
lämna Costa Rica varje år - och exporten går till Nordamerika och Europa.
Vid 10:30-tiden kommer vi fram till stranden av floden Rio Tortuguero och samhället La Pavona. Eftersom regnperioden fyllt på vattennivån i floden kan vi
nu fara med båt härifrån ut till byn - och nationalparken - Tortuguero vid den karibiska kusten. Värmen och
fukten slår emot oss - bara att börja vänja sig vid ett
ständigt svettande!
Det blir en härlig flodfärd på drygt en och en halv timme, längs en slingrande flod omgiven av regnskog. Det
fläktar skönt i värmen.
Vi ser bl a vrålapor, amerikansk krokodil, sengångare
och flera arter vita hägrar samt storvuxna kungsfiskare.

Klockan 12:30 är vi framme vid Mawamba Lodge,
(www.nawamba.com) som ligger på en smal landremsa
mellan Karibiska havet och en bred lagun. Vi bjuds på
en kall fruktdrink och inkvarteras i små, trevliga stugor
med en stor fläkt ovanför våra sängar. Ganska omgående bjuds vi också på lunch i deras öppna matsal.

Fram till klockan 15 rår vi oss nu själva. Här finns
mycket att göra bara i trädgården framför vår stuga;
sjungande montezumaoropendola, stora mandelätande soldataror, skräniga mexikanska båtnäbbar,
”skräckinjagande” gröna leguaner och små söta blågrå tangaror. Vi gör även en vandring under palmerna längs havsstranden och träffar en ”lokalguide”, som
visar oss nykläckta havssköldpaddor. De pinnar på för
att så snart som möjligt nå ut till de fräsande bränningarna. Kalkongamarna patrullerar stranden på jakt efter
just sköldpaddeungarna. Även spökkrabborna har de
på sin matsedel. Av fåglar ser vi bl a fläckdrillsnäppa
och brun pelikan.

Vid 15-tiden gör vi en båttur ner till ingången till nationalparken och går därifrån, genom den lilla byn
Tortuguero, tillbaka till vår lodge. Byn är mysig med
lekande barn på cement-trottoarerna, enkla hus med
tvätt på tork och små barer med läskande drycker. Här
blandas vi turister med ortsbefolkningen. Vi släcker
törsten med en kall coca cola och njuter av stillheten

Bananplantage vid karibiska kusten

Ett tropiskt land med ananas, papaya, banan och avocado
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vid solnedgången. Vid bebyggelsen ser vi några rostduvor, sjungande mexikansk båtnäbb och en nordlig
piplärksångare. I sanning inte lätt att hålla reda på alla
dessa märkliga fåglar! Men jag ”når” dem lätt med mitt
långa teleobjektiv - och sedan kan jag artbestämma
dem i lugn och ro när jag sitter med fågelboken framför
mig! Jag har även god hjälp av Hugo, vår guide, som är
en duktig fågelskådare. Även Peter är duktig på fåglar.
Det börjar mörkna när vi kommer tillbaka till vår lodge.
Vi vilar i hängmattan på vår altan. Vi är trötta av värmen och fukten - och av att ha släpat på all utrustning.
Efter middagen klockan 19:30 fotograferar vi nattaktiva grodor i ficklampans sken. Jola är fenomenal på att
hitta de små varelserna och snart har jag fotograferat
rödögd trädgroda (vår absoluta favorit) och ytterligare
två arter, varav en är en s k glasgroda.
Det regnar intensivt under hela natten men så skall det
väl vara i en regnskog.

Tortuguero nationalpark
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Grön leguan, gammal hane

Montezumaoropendola

Soldataran äter tropiosk mandel

En vacker fjäril - Julia (engelskt namn)

Laguner och floder inom Tortuguero NP
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Onsdagen den 18 november

Idag är vi uppe t o m före tuppen! Redan klockan 05:30
stiger vi i de öppna båtarna för en tidig utflykt längs
laguner och floder. Det är behagligt svalt och lite disigt
efter nattens ihärdiga regnande.
Längs stranden - mittemot byn - går några kor i sällskap med ett flertal kohägrar och ett exemplar av vardera ägretthäger och amerikansk gråhäger och en liten
flock blåsvarta gräsfinkar. Det blir en mycket spännande tur, där vi bl a kör in i en liten smal flod med palmer
längs stränderna. Under den drygt två timmar långa
färden ser och hör vi mantelvrålapor och spindelapor.
De sistnämnda har ungar på ryggen. Vi noterar även
gröna leguaner uppe i träden, dubbelkambasilisker i
strandvegetationen, en kajman, anhingor, ringkungsfiskare, små flockar med skränande gulkindade amazoner, jacanor (både unga och gamla), mexikansk tigerhäger och blåhägrar. Och som vanligt är himlavalvet
fyllt av korp- och kalkongamar.

Den lilla byn Tortuguero

Så fort solen kommer upp rusar temperaturen i höjden, från 20 till 29 grader. Det känns bra att smälta alla
trevliga intryck med en bastant frukost på vår lodge.

En knapp timme senare är det dags för en vandring i
regnskogen norr om vår lodge. Hugo berättar om regnskogen och hur man skiljer en regnskog från en molnskog; Här finns smala, ej påväxta stammar, som snabbt
strävar mot trädkronorna och ljuset. Endast 5% av ljuset når ner till marken, därför har markväxterna ofta
stora blad eller växter snabbt uppåt längs trädstammarna. Alla strävar efter att få del av solljuset! I en
regnskog finns det ofta gott om olika arter palmer och
i vissa gläntor växter vackert rödblommande heliconia
av flera olika arter.
Under vår vandring ser vi olika arter fjärilar, bl a blå
morpho och hecale longwing, unga, läckert ”godisgröna” leguaner, små bruna basilisködlor, grönsvarta pilgiftsgrodor, blågrå tangaror och en obestämd kolibri.
Det är 33 grader varmt och svetten rinner!

Mexikansk tigerhäger

Efter lunchen blir det ytterligare tid att disponera fritt,
vilket vi gillar! Vi får besök av två svartnäbbade tukaner i trädgården, två rostduvor, två kortnäbbade duvor
och en stor hane av grön leguan (som betar på gräsmattan framför vår stuga).
Klockan 15 är det dags för ytterligare en trevlig flodtur,
denna gång i sydlig riktning, in i själva nationalparken.
Regnskogen står tät mot själva floden och det är just i
skärningen mellan vatten och skog vi ser de flesta växtoch djurarterna.
Vi observerar flera arter hägrar: Blåhäger, mexikansk
tigerhäger, grönryggad häger men också små, nätta
centralamerikanska jacanor på nära håll (2-3 meter)
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Blåhäger

Svarthuvad todytyrann

Dubbelkambasilisk

Spindelapa med unge

Mantelvrålapor
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och ”vingtorkande” anhingor. Vi kommer också några
dubbelkambasilisker och några gröna leguaner nära.
Vi ser och hör vrålapor uppe i de höga strandträden.
Det är på alla sätt en fantastisk biotop att vistas i och vi
njuter av allt vi ser!
Efter middagen i kväll letar vi åter nattaktiva grodor
i matsalens närhet, bl a rödögda grodor. Vi kommer i
säng vid 21-tiden. Värmen och alla aktiviteter tar på
orken.

Rödögd trädgroda

Tortugueros vindlande laguner
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Hecale longwing

Grönsvart pilgiftsgroda

Svartnäbbade tukaner

Rödögd trädgroda - vår favorit
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Bladskärarmyror

Blågråa tangaror äter av regnskogens frukter

Anhinga eller ormhalsfågel
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Brun basilisk

Rödögd trädgroda

Havssköldpadda, unge

Centralamerikansk jacana
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Torsdagen den 19 november

De i vårt ressällskap som inte fått se nykläckta ungar av
havssköldpadda, gör en utflykt på havsstranden denna
morgon. Jola och jag kostar på oss en kort sovmorgon.
Det är fantastiskt att ligga och lyssna till alla märkliga fågelläten. Bland de märkligaste utgörs de från den
stora montezumaoropendolan. Varje gång den utstöter sitt metalliska, explosiva läte ramlar den handlöst
framåt och hänger några sekunder uppochner i en
trädgren.

Före frukost går jag en sväng inom lodgens område och
med mitt nya teleobjektiv i högsta hugg. Ett Canon 300
mm/2,8, en telekonverter 2x och en ny Canon 7D Mk II
(1,6 x förstoring), vilket ger totalt 960 mm med ytterst
bra skärpa och en mycket effektiv bildstabilisering!
Jag får bilder på rostduva, större kiskadi, mexikansk
båtnäbb, överflygande soldataror, gulbukig elenia, två
vackra messénatrogoner med röda bröst, en svarthuvad todytyrann, några centralamerikanska trupialer
och en flugsnapparlik östlig pivi.
Efter frukosten kl 07:30 checkar vi ut från den trevliga lodgen och åker med de snabbgående båtarna tillbaka samma väg vi kom. Det blir en snabb färd längs
den rikligt vattenförande floden och fartvinden fläktar
skönt. Efter en timma är vi framme vid platsen där vi
kom ifrån. Vi väntar en stund innan vår buss anländer,
släcker törsten med en kall coca cola och noterar att
det finns ett flertal gråsparvar från den gamla världen
just här. De kom ju under 1800-talet med nybyggarna
från Europa till Nordamerika och sedan 1970 är de
även under etablering i Costa Rica. Alltså en art som
har god förmåga att etablera sig i nya miljöer!

Bussen som hämtar oss är supermodern med aircondition och wi-fi. Det känns skönt att få ”coola ner” i den
behagliga temperaturen! Vi bjuds på en god lunchbuffé
på samma värdshus där vi åt andrafrukost för några
dagar sedan. Regnet hänger i luften och under färden
upp till platsen Frogs Heaven kommer det en rejäl skur.
Klockan 14 är vi framme vid Frogs Heaven (www.
frogsheaven.com) och möts av dess entusiastiske ägare och guide. Han delar frikostigt med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Vi noterar att han svettas lika
ymnigt som vi gör, trots att han bor här!
Vi börjar med att titta på några olika arter orkidéer
som växter i hans reservat. En med vita blommor och
en med bleklila och en tredje med intensivt ljuslila färg.
Vi går en bit in i hans privata reservat och han visar oss
fyra arter grodor; en liten blåjeansgroda (en pilgiftsgroda) i blått och rött, en grönsvart pilgiftsgroda och
en pytteliten glasgroda i samma färg som våra ”gelégoSidan 16

disgrodor”. Den sistnämnde har en genomskinlig buk,
så man ser rakt igenom den. Inga behov av röntgenundersökningar här inte! Den fjärde arten är vår absoluta
favorit - den rödögda trädgrodan. Vi ser dem både när
de ligger och sover under ett blad och när en flyr och
hoppar upp i ansiktet på Peter, vår reseledare. Han tar
det dock med ro och låter den rödögde sätta sig uppe
på skulten.
I skogen växer olika arter av rödblommande heliconia
och en vacker ingefäraväxt som ursprungligen kommer från Sydostasien. Den sistnämnda såg vi även i Palenque i södra Mexiko för några år sedan.

Inne i reservatet har man även ett ”tropiskt fågelbord”,
som frekvent besöks av mängder med härliga fågelarter - eller vad sägs om följande: Lerfärgad trast, större
kiskadi, rödgumpad tangara, baltimoretrupial (övervintrare från Nordamerika), palmtangara, gyllenhuvad
tangara, montezumaoropendola, beigestrupig saltator,
rödbenad nektartangara, nektartangara, svartnäbbad tukan och till de olika blommorna kommer några roststjärtskolibrier på nektarjakt och en ensam gul
skogssångare samt några banansmygar. De sistnämda
är pyttesmå fåglar som bl a lever av nektar.
Lite längre in i skogen upptäcker vi en tretåig sengångare med en relativt stor unge. De rör sig oändligt långsamt högt uppe i träden och sitter i varsitt träd. De ger
ett väldigt fridfullt intryck och ser mycket godmodiga
ut. En bit bort ser vi även en sovande tvåtåig sengångare. Den sistnämnde är huvudsakligen nattaktiv och
sover därför mitt på dagen. Den ser rysligt tovig ut i
pälsen, så hygienen är nog inte den bästa!
Vår trevlige guide låter oss även smaka palmhjärta
(som det talades så mycket om i TV-såpan ”Robinson”)
och sockerrör. Båda smakar faktiskr relativt gott! Vi
tackar för två intensiva och mycket händelserika timmar och tar farväl av folket på ”Frogs Heaven”!

Tre kvart senare, klockan 17, når vi fram till Selva Verde Lodge and Rainforest Reserve (www.selvaverde.
com). Vi inkvarteras i mysiga rum med en altangång
utanför rummet. Runtomkring ligger regnskogen tät.
Vi äter middag kl 18, en pizza från det lokala köket,
och ett vitt vin. När vi återvänder till vårt rum letar vi
grodor och insekter i ficklampornas sken. Vit hittar en
groda och en jättestor vårtbitare av någon art. Några
har turen att se en bälta under kvällen.
Vi somnar gott under den roterande fläkten som fläktar skönt i värmen. Det är just så här man ska bo i regnskogen!

Biotopen i Frogs Heaven

Den duktige guiden

Beigestrupig saltator
Montezumaoropendola

Nektartangara

Blåjeanspilgiftsgroda

Sidan 17

Fredagen den 20 november

Vi vaknar idag redan klockan kvart i fem till vrålande
apor och fågelsång. Anledningen till den tidiga morgonen är att man lovat att lägga ut tropiska frukter till
fåglarna uppe vid matsalen. Vi är tidigt på plats på
”första parkett”. På vägen dit har vi redan ”kryssat” vattenskogssångare vid en liten bäck, en eldröd sommartangara och en färggrann rödbrun motmot. Det finns
sex arter motmots i Costa Rica, alla lika färggranna och
stiliga fåglar.
När mörkret nu viker för gryningen hoppar några
grönsvarta pilgiftsgrodor in bland löven i skogskanten,
deras nattaktiviteter är nu slut.
På matningsplatsen har man lagt ut bananer och papaya, och det dröjer inte länge förrän fåglarna kommer på besök. Under den första timmen får vi besök
av lerfärgad trast, blågrå tangara, större kiskadi, montezumaoropendola, svartkindad hackspett, rödstrupig
myrtangara, sommartangara, palmtangara, gulnäbbad
kasik och beigestrupig saltator.
I träden bakom matplatsen noterar vi mayaspett, två
svartnäbbade tukaner och fyra halsbandsaracari. Vid
ett tillfälle kommer även en orädd näsbjörn på besök
och tar för sig av fågelbordets godsaker. Den visar ringa
rädsla mot oss. En ilgrön dubbelkambasilisk kommer
också fram till fågelbordet - och förslyker sig nästan på
en banan. I de högsta träden hittar vi en flock med vilande vrålapor.

Efter frukosten tar Hugo oss på en vandring genom en
kuperad regnskog. Det är oerhört varmt och fuktigt och
inga av mina klädesplagg har några torra områden kvar.
Vad som är slående när man vandrar i en regnskog, och
det har vi noterat även tidigare, är att det är tämligen
”livlöst” i skogen. Inga fåglar eller andra djur, bara träd
och andra växter. Vi noterar dock ett stort spindelnät
av jättespindeln ”Golden Orb-Weaver” och får även bilder på nätets ägare. Vi ser några blåjeanspilgiftsgrodor, bladskärarmyror, ”falska” bladskärarmyror och en
liten grön kungsfiskare vid en liten damm.

bebyggelse. Strax före klockan 16 kommer vi fram till
fina Hotel Arenal Manoa (www.arenalmanoa.com) i
staden La Fortuna. Vi har nu kommit upp på 360 m ö h.
Vårt hotell ligger vid den välkända vulkanen Arenal,
som fick ett första utbrott så sent som i juli 1968. Sedan
dess har vulkanen varit aktiv fram till 2010 och byggt
på sin vulkankrater från 800 till 1 600 m ö h. Vi får ett
stort härligt rum med luftkonditionering, där vi torkar
våra fuktiga kläder och sänder några på tvätt. Känns
skönt att få ”coola ner” med lite air condition!

Kvällen ägnar vi åt bad i heta källor och en välsmakande buffémiddag.

Ett tropiskt fågelbord

Svartkindad hackspett

Hugo berättar för oss att det finns ca 19% orörd regnskog (”primär regnskog”) kvar i landet, att 30% har
återskapats (”sekundär regnskog”) och att resten är
uppodlat eller naturliga biotoper på hög höjd. Den
skog vi nu besöker består av både primär och sekundär
regnskog och ligger på ca 140 m ö h.
Vid halvett lämnar vi Selva Verde, stannar till för att äta
lunch och handla costarikansk rom och coca cola, innan vi fortsätter åt nordväst.
Det regnar och åskar kraftigt under större delen av färden. Genom de dyblöta bussfönstren ser vi att färden
går fram genom ett lätt kuperat område med en hel del
Sidan 18

Halsbandsaracari

Vrålapa - Man kan inte alltid vara på topp

Den fina lodgen Selva Verde

Sidan 19

Roststjärtskolibri

Roststjärtskolibri

Sidan 20

Roststjärtskolibri

Litter Toad (ej sv namn)

Orkié (obest)

Baltimoretrupial

Orkidé (obest)

I den primära regnskogen

Sidan 21

Näsbjörn

Den orädde näsbjörnen

Sidan 22

Rödgumpad tangara

Tretåig sengångare, unge

Jola i fototagen

Större kiskadi

Svampar i regnskogen

Tretåig sengångare, vuxen

Sidan 23

Lördagen den 21 november

Även idag är det tidig väckning. Före frukosten klockan 06:30 hinner vi med lite fågelskådning. I trädgården
utanför vår stuga sitter en flock med tofsguaner, stora
hönsfåglar med lång, kraftig stjärt och röd strupfläck.
Vid en vegetationsrik damm, strax intill matsalen, hittar vi en släkting; gråhuvad guan. I samma träd sitter
även två strimnäbbade anis, svarta fåglar med kraftiga
näbbar.
I själva dammen noteras en liten kajman, en familj
svartbukade visseländer (med drygt tio små ungar), en
purpurhöna och en gråhalsad skogsrall.
Från matsalen har man en bedårande utsikt över vulkanen Arenal. Tyvärr är de översta delarna av vulkanen insvepta i grå moln. Några svartnäbbade tukaner
sitter i de höga träden mot vulkanen till, liksom deras
mindre släkting, halsbandsaracarin.

Klockan halvåtta ger vi oss av med bussen norrut, upp
mot den nicaraguanska gränsen. Vi har blivit uppmanade att ta passen med oss. Bussresan tar cirka en
och en halv timma och vägen går fram genom ett rikt
jordbrukslandskap, där man odlar ananas, bananer,
papaya, citrusfrukter och sockerrör, och där man även
har gott om boskap. Detta är alltså ett område där man
röjt undan regnskogen och öppnat upp marken för odling.
Vi gör ett kort stopp vid ett värdshus intill en bro, där
det finns gott om gröna leguaner, som ligger ute på grenarna i de stora träden. De är många här, dels för att
biotopen är lämplig för leguaner, och dels för att värdshusets ägare utfodrar dem.

kansk ibisstork och en flock vrålapor (som vi kommer
nära) samt en tretåig sengångare.
Vår skarpögde skeppare får syn på en oerhört väl kamouflerad fågel högt upp i ett träd, en större poto. Hur
kunde han hitta den? Den ser ju ut som en torr gren
på trädet! I närheten sitter en vägvråk i en torraka. En
övervintrande fiskgjuse från Nordamerika flyger över
floden. Vi når fram till gränsen till Nicaragua, där vi
gör en ”lätt gränsöverskridning” innan vi återvänder
”hem” till Costa Rica. De enda som skällde på oss var
vrålaporna!

Efter den mycket givande flodfärden, som ibland bjudit
på några lättare regnskurar, går vi till en restaurang i
byn och äter lunch. Det blir ris och kyckling med goda
svarta bönor, kokbananer och färska grönsaker. Maten
i Costa Rica smakar riktigt bra, tycker vi!

Strax för klockan 16 är vi åter på hotellet efter en lyckad dag. Det åskar och regnar hela kvällen, och vid ett
tillfälle slår blixten ner alldeles i vår närhet. Det känns
som om man fick en rejäl stöt i den urladdningen. Ruskigt otäckt det där, om sanningen ska fram! Regnet
öser ner under hela natten.

Under färden regnar det lätt vid några tillfällen men
när vi kommer fram till Cano Negro strax före klockan
10 har regnet upphört. Vi är nu väldigt nära gränsen
till Nicaragua. Efter en kort vandring genom byn kommer vi ner till floden och den båt som skall ta oss på en
flodfärd.
Det blir en givande tur både vad gäller observationer
och - inte minst - fotograferande.
Den första delen vid själva byn består av öppna våtmarksområden, där vi ser kajmaner, gråbröstade storsvalor, mangrovesvalor, amazonskarvar, ägretthägrar,
kohägrar, blåhägrar, snöhägrar, en mexikansk tigerhäger och centralamerikanska jacanor.

Själva floden är bred och med strömt vatten. Stränderna är bevuxna med höga träd, bl a seibaträd, som vara
mayaindianernas heliga träd. Även längs floden ser vi
många intressanta djur: natthägrar, anhingor, orangekindade vattensköldpaddor, Brazilian Long-nosed Bat
(har tyvärr inget svensk namn på dessa fladdermöss),
en amerikansk simrall, en vacker svarthuvad trogon,
två dubbelkambasilisker, ringkungsfiskare, ameriSidan 24

Kohäger till häst (!)

Rödvingad trupial

Ringkungsfiskare

Ägretthäger

Natthäger

Floden vid Cano Negro
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Tofsguan

Brazilian Long-nosed Bat (inget sv namn)

Gråhuvad guan

Den fina hotellträdgården vid Hotel Arenal Manoa

Sidan 26

Kajmanen ”ler mot oss” från dammen

Den svartbukiga visselanden med sina tio ungar

Sidan 27

Söndagen 22 november

Även idag ligger vulkanen Arenal insvept i tunga moln.
Synd med tanke på den fina panoramautsikten från vår
matsal. Vi noterar en grönkronad briljant (en helgrön,
pytteliten kolibri), två vitvingade turkduvor och en gul
skogssångare utanför vår stuga.
På Facebook ser jag att det fallit 20 cm snö hemma i
Hässleholm och att det är flera minusgrader! Olika falla
ödets lotter, skulle man kunna säga!

Vid niotiden lämnar vi vårt hotell och ger oss av mot
molnskogen i Monteverde. Vi har nu en fyra timmar
lång bussresa framför oss. Vi far fram längs den konstgjorda sjön Arenal, gör ett kort kaffestopp med utsikt
över sjön och kommer så småningom upp på drygt 1
000 meter över havet. Vägen är mycket dålig, lanskapet
rejält kuperat och regnet vräker ner. På några kullar ser
vi ett flertal stora vindkraftverk. På andra går det boskap och betar.
Hugo berättar att Costa Rica får sin energiförsörjning
genom vattenkraft (70%, bl a från Arenalsjön), termoenergi (15%), vindkraft (10%) och solpaneler (5%).
Därmed har man en koldioxidfri energiproduktion.

tat att regna. Och det är vi mycket tacksamma för, då
vi nu ska ge oss ut på en nattvandring in i molnskogen. Klockan 17:30 är vi på plats, betalar 25 US-dollar
per person och får en guidad tur genom den becksvarta skogen. Vi är alla utrustade med starka ficklampor och jag har satt på mitt 100 mm makroobjektiv
på kameran. Det blir en minnesvärd vandring med en
duktig guide som visar oss bl a följande djur: En stor
fågelspindel (Costa Rician Red Tarantula), som lockas
ut från sin bohåla, två olika arter bönsyrsor, vandrande
pinnar, gröna fjärilslarver, en insekt som ser ut som ett
visset löv, två gröna trädormar, pyttesmå ödlor, bladskärarmyror, nektarsökande fladdermöss, en tvåtåig
sengångare, sovande fåglar (brunskrikor och svaveltukan), tusenfotingar, nattfjärilar och en nattaktiv veckelbjörn. Det går bra att fotografera i skenet från ficklamporna, så det blir en hel del bilder på minneskortet!
Vi avslutar dagen med en trevlig middag tillsammans
med Peter och Eva på hotellets restaurang.

Vid 13-tiden kommer vi fram till den lilla byn Santa
Elena med cirka 5 000 invånare. I mitten av 1900-talet kom det hit frihetslängtande kväkare från USA, som
slog sig ner här för att producera kaffe, ost och mjölk.
Sedan några decennier tillbaka är det ett känt tillhåll
för back-packers från främst Nordamerika. Vi märker
det på språkbruket och på restaurangernas utbud. Vi
är nu i centrum av den berömda molnskogen i Monteverde och det gör att det numera även finns gott om
turister och forskare i det här området. Samhället ligger på cirka 1 200 m ö h, vilket gör att det är lite mer
behagliga temperaturer här uppe. Bebyggelsen andas
”nybyggar-samhälle”.

Vi äter lunch; goda hamburgare med ”USA-stuk” och
det lokala ölet Pilzen. Vi får också tid att köpa en flaska
vitt vin till kvällen.
Strax för klockan 15 kommer vi till ett stort hotellkomplex (Hotel El Establo; www.elestablo.com), där avstånden mellan de olika rummen och reception/matsal är
så stora att man helst bör åka bil mellan desamma.
De olika husen ligger vackert på en sluttning på cirka
1 4000 m ö h, och med vacker utsikt över molnskogen
och samhället Santa Elena. Det är behagligt svalt (20 gr
C) och det regnar lätt. Det hindrar oss dock inte från att
observera en flock brunskrikor (rysligt ljudliga fåglar),
två vita masktityror, resans enda svaveltukaner och en
liten ljus och vacker kolibri (som förblir obestämd).
Solen går ner bakom gråa moln i väster och det har sluSidan 28

En gulbukig elenia i Santa Elena

Bilden hämtad från internet

Utsikt från vårt hotell över molnskogen västerut, ner mot Stilla havet
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En insekt som liknar ett visset löv

En grön trädorm (vipera sp)

En natt i Monteverdes
molnskog

En brunskrika på nattkvisten

Sidan 30

Bilderna enbart fotograferade i ficklampors
sken och med högt ISO-värde!

Nattaktiv: En tvåtåig sengångare

En nattfjäril (obest)

Pytteliten bönsyrsa

En fågelspindel (stor som en knuten hand)

Sidan 31

Måndagen den 23 november

När vi vaknar vid femtiden på morgonen är molnskogen insvept i just moln och termometern visar på endast 18 grader C. En måttlig vind drar in från norr och
vrålaporna låter från skogen en bit bort. Frukosten, en
mycket välsmakande sådan, serveras klockan 06:30.
Innan vi ger oss av har vi hunnit att fotografera fyra
bandstjärtsduvor, en beigestrupig saltator, en morgonsparv, en större kiskadi och en nektarsökande stålblåbukig smaragd (kolibri).

Klockan åtta ger vi oss av mot molnskogen och en drygt
två timmar lång promenad genom den säregna skogen.
Väl i skogen kommer - naturligtvis - molnen farande
genom trädtopparna och allt bäddas in i ett fuktigt dis.
Det droppar ständigt från vegetationen. Alla träden är
översållande med olika växter (saprofyter, orkidéer,
mossa etc). På vissa ställen växer höga trädormbunkar
och undervegetationen är rysligt tät.
Men, liksom i regnskogen, händer det inte så mycket
under vandringen. Hugo, vår duktige guide, gör sitt yttersta för att locka fram en färggrann quetzal (fågel),
genom att härma dess läte. Trots hans idoga försök
blir det dock ingen quetzal! Hugo berättar att medeltemperaturen har ökat med cirka två grader i skogen,
vilket gör att tukanerna flyttat in. Dessa konkurrerar
ut quetzalerna; tar deras bohål och äter upp ägg och
ungar. Det gör att den mytomspunna quetzalen tyvärr
har minskat i Monteverde!

skogen. Denna gång besöker vi ett privat naturreservat, där man huggit ut en stig genom skogen men där
man även byggt hängbroar över själva skogen. Denna
vandring blir mer omväxlande och spännande än förmiddagens vandring. Vädret är nu också bättre. Man
får härliga perspektiv på skogen i o m att kan vandra
fram både på dess ”golv” och i dess ”tak”, och bilderna
blir därefter. Vi ser bl a en svart guan (en stor hönsfågel) uppe i trädkronorna och en vitöga skogstrast
på stigen. Dessutom hör vi det säregna lätet från en
svartmaskad solitärtrast - låter som om man stänger
en dörr med rostiga gångjärn. En art som blivit populär att hålla som burfågel. ”Den hörs numera oftare i
San Josés trädgårdar än här i molnskogen, där den hör
hemma”, säger Hugo. Även denna vandring avslutas vid
en utfodring av kolibrier, dock med samma arter som
under förmiddagen.
Molnskogen i Monteverde är en fantastisk biotop med
en enormt hög biologisk mångfald. Lyckligtvis är stora
delar av skogen skyddade.

Vi är åter på hotellet när skymningen kommer vid
17-tiden. Ikväll äter vi enbart lite snacks och delar på
en flaska vin.

Vi noterar ett flertal stryparfikusar, som växer runt ett
värdträd och sakta men säkert tar deras näring och har
ihjäl trädet. En kamp som kan ta 30-50 år innan den
är avslutad. Vi ser även en stor tusenfoting, en illröd
skinnbagge och ett ”meståg” som drar fram genom
skogen.
Väl tillbaka vid utgångspunkten besöker vi en plats där
man utfodrar vilda kolibrier med sockerlösning i små
plastautomater. De är många och de far hastigt fram
mellan de olika automaterna. Kolibrier är pyttesmå
fåglar, som liksom verkar överladdade med elektricitet.
Under den halvtimma vi stannar här får jag bilder på
följande arter: Violett sabelvinge (den största arten),
grön eremit (med lång grönvit stjärt), grönkronad briljant, kopparhuvad smaragd, grön öronkolibri, purpurstrupig bergsjuvel och magentaskogsjuvel. En härlig
upplevelse att få komma dessa små vackra fåglar så
nära! Förutom kolibrier ser vi många banansmygar.
På hemvägen besöker vi ett ostmejeri innan vi kommer tillbaka till byn Santa Elena. Här äter vi lunch på
en spektakulär restaurang; mexikanska natjos med en
kall öl.
Eftermiddagen ägnar vi återigen den fantastiska molnSidan 32

Träden är översållade med växter

Spännande vandringar

Blåkronad motmot		

Vrålapa

		

Orkidé (obest)

De gröna hängbroarna över molnskogen
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En grönkronad briljant

Kolibriernas fantastiska värld

Vi har glädjen att få se hela 11 olika arter

Roststjärtskolibrin ryttlar framför blomman
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Purpurstrupig bergsjuvel, hane

Purpurstrupig bergsjuvel, hona

Purpurstrupig bergsjuvel, hanelöv

Grön öronkolibri
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En kopparhuvad smaragd

En grönkronad briljant

Kolibri vid nektarautomaten tillsammans med bin
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En pytteliten banansmyg

En violett sabelvinge

Tisdagen den 24 november

Vi vaknar vid sextiden till klart väder och 17 grader
varmt. Vid frukosten får jag fina bilder på en vacker
blåkronad motmot (som jag fotograferar med blixt), en
pigg ekorre och några morgonsparvar.
Vid niotiden kommer vi iväg. Nu lämnar vi bergen,
molnen och de många ösregnen och reser ner till provinsen Guanacaste. Den provins som sist anslöt sig till
landet Costa Rica, där solen skiner för det mesta och
där flacka savannliknande områden breder ut sig.

Efter två timmar stannar vi för att fika vid ett café, där
man har viltflygande, röda aror. En gång utsläppta ur
fångenskap just här. Vi ser - och fotografera - ett tiotal
individer. De är verkligen grandiosa att skåda, dessa
jättepapegojor! Vi fikar med Pepsi cola och en vaniljbulle. I o m att vi nu är nere på bara 60 m ö h är det
återigen varmt.
Nästa stopp blir vid halvett-tiden i staden Liberia. Här
tar vi ut kontanter i dollarvalörer, köper vatten och vitt
vin och äter en välsmakande lunch på en restaurang i
staden. Det blir en grillad köttbit och pommes frites.
Under måltiden kryssar vi en ny fågelart - en gulhuvad
karakara, som sitter på taket på andra sidan gatan.
Efter det här uppehållet har vi bara en knapp timma
innan vi är framme i nationalparken Ricon de la Vieja.
Vi tar in på en trevlig lodge (www.hotelricondelaviejacr.com) med omgivande ängar och torrskogsdungar.
På gårdsplanen står ett jättelikt Guanacaste-träd med
en imponerande krona. Vi är nu på cirka 600 m ö h och
temperaturen är mycket behaglig.

De röda arorna vid caféet

Vi installerar oss i små trevliga rum i den vackra trädgården och går på upptäcktsfärd i omgivningarna. Vi
fotograferar strimnäbbad anis, sydamerikansk vipa,
ägretthäger, kalkongamar, rostnackad gärdsmyg vid bo
och vitvingad turkduva.

Det har börjat blåsa och folket på lodgen säger att det
är ”julvinden”, för varje år vid den här tiden har en blåsig period, innan torkan sätter in vid juletiden.
Efter dagens väl tilltagna lunch blir det endast lite
snacks och ett välsmakande merlot-vin till middag.
Vi sitter på verandan utanför vår stuga och får trevliga pratstunder med våra medresenärer. Några ser en
opossum under kvällen.
Hugo har vänligheten att hjälpa mig med artbestämning av de fågelarter jag fotograferat och vi lägger mer
än en timme på att gå igenom alla arterna. Det stannar
för närvarande vid drygt 125 arter!

Guanacaste-trädet

Sidan 37

Onsdagen den 25 november

För det mesta är vi ”uppe med tuppen”, så även idag.
Är tidigt ute en sväng i pyjamasen och med ”långa telet” i högsta hugg. Nu tror väl våra medresenärer att
det slagit över för ”fågelfotografen”! Bl a får jag bilder
på hoffmannspett, blågrå tangara, streckryggig trupial,
inkaduva och en flock märkliga vithalsade skatskrikor.
På förmiddagen far vi upp till sluttningarna av vulkanen Ricon de la Vieja (1 895 m ö h). På vägen dit passerar vi ett termokraftverk, som förser cirka 70 000
hushåll med el. Ytterligare tre sådana här kraftverk ska
byggas i landet. Enda problemet är att de alla ligger i
varsin nationalpark.
Den nationalpark vi nu besöker avsattes 1975 och omfattar 170 kvadratkilometer. Vi vandrar in i en tropisk
torrskog och noterar genast att träden inte är så höga
här och att undervegetationen är glesare än i tidigare
skogar vi besökt. Hugo berättar att skogen kommer nu
att fälla alla sina löv och att många träd kommer att
blomma intensivt i mars-april, innan regnperioden tar
vid och träden återigen sätter blad. Regnperioden varar sedan i några månader.
Hugo visar oss stryparfikusar och hur vissa träd skapat
sig ett skydd mot just fikusarna. Vi kommer ut i ett mer
öppet landskap, där det finns ett antal ”kokande lergrytor” med tydligt svavelos. Det går inte att ta miste
på att vi är i ett geotermalområde. Härifrån ser vi även
vulkanen tydligt.

Gula fjärilar av flera arter i vattenpussen

Getingarnas frihängande bo

Vi återvänder till vår lodge, äter en kycklingsandwich
till lunch och släcker törsten med en kall öl, eller två.
Eftermiddagen blir varm med sol och frisk vind. Det
doftar av nyslaget gräs - det om något, är väl sommarens doft! Vi tar siesta under en timme, därefter går
vi på upptäcktsfärd i omgivningarna. Vi ser mängder
med fjärilar, främst gula sådana, som släcker törsten i
vägens vattenpussar, ett stort frihängande bo med getingar, skränande flockar med elfenbensparakiter och
en svart leguan i ett träd just utanför vårt rum.

På marken ser vi stora myror med namnet tigermyror
och lite mindre aztekmyror. När vi var i södra Mexiko
för några år sedan såg vi beigefärgade fjärilar, som när
det stötte ihop sina vingar, alstrade ett ljud som från en
elektrisk stöt. Nu ser vi dem även här - och det sprakar
på samma sätt när deras vingar möts.
Det blir en behaglig och avkopplande eftermiddag och
dagen avslutas med en ytterst välsmakande middag på
fisken tilapia med kokt ris och en god, vit sås. Till detta dricker vi ett kallt Chardonnay-vin från Chile. När vi
återvänder till vårt rum lyser fullmånen från en molnfri himmel. Mycket bättre kan vi inte ha det!
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Den rostnackade gärdsmygen

Vulkanen Ricon de la Vieja

Bubblande lergryta

Stor tigermyra

Fjäril (obest)

Den mysiga lodgen vid Ricon de la Vieja
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Torsdagen den 26 november

Idag vaknar vi vid sextiden och till ett underbart väder;
20 grader C, torr luft och fläktande vindar. Vi lämnar nu
den mysiga lodgen och reser iväg åt sydväst, passerar
återigen staden Liberia och kommer ut på slättmark
med odlingar och boskapsskötsel. Vid elvatiden stannar vi vid ett café, bjuds på läskande ananas och köper
en kall coca cola. En liten dvärghöna värper ett ägg i
all uppståndelsen inne i caféet och vi noterar följande
fåglar: Ett flertal streckryggiga trupialer, några strimnäbbade ani och en rosthalsad gärdsmyg.
Värmen tilltar mycket påtagligt och när vi stiger av
bussen vid halvett-tiden vid det lilla samhället Samara, slår hettan och fukten emot oss. Vi har kommit fram
till Stilla havets strand. Vi tar in på Hotel Sol Samara
(www.solsamarahotel.com) vid den vackra stranden
Playa Samara. Vi noterar med tillfredsställelse att
man har luftkonditionering i rummen.

Vi installerar oss, äter en god lunch med hamburgare
och pommes frites och en kall öl. Därefter gör vi ett
besök på stranden, en underbar tropisk sandstrand
med en bergig ö och ett korallrev utanför. Detta är den
perfekta ”sakletarstranden”. Jola hittar mängder med
vackra skal av ostron, koraller och snäckor. Man förstår att havet utanför har en stor biologisk mångfald!
Det är mycket ljust och solhett att vandra ute på själva
stranden. Innan det blir mörkt hinner vi även med att
besöka en enkel ”supermercado”, någon kilometer från
hotellet. Vi handlar snacks och vitt vin till kvällen.

palmerna vid stranden. Byn är en sömnig liten ”turisthåla” - och då främst med turister från Nordamerika.

Vi återvänder till hotellet och tar en siesta i det svala
hotellrummet. Det är 35 grader ute. När värmen viker
går vi på upptäcktsfärd i omgivningen. Noterar en trevlig näsbjörn, en ekorre och några svarta leguaner. På en
elstolpe sitter en stor mayaspett och trummar på plåten (det ger en bra resonans). Korpgamarna är talrika.
Klockan 16 är det ”happy hour” i baren och vi läskar
oss med drinken Pina colada, riktigt gott!

Vid 17-tiden samlas vi på stranden. Solen sänker sig
ner i havet och mörkret kommer smygande. Fiskebåtarna kommer in till stranden med dagens fiskfångst,
huvudsakligen den goda matfisken red snapper. Under
tiden dukar hotellpersonalen upp till en grillafton på
stranden; tänder facklor och en ”drivvedsbrasa”, dukar
ett långbord och bjuder på en härlig måltid med kyckling, fläskkött och fisk (red snapper). Det blir en trevlig och ytterst välsmakande måltid under Cassiopejas
stjärnbild och med det brusande havet alldeles nära.
Små nattaktiva eremitkrabbor far fram mellan bordsoch stolsbenen medan vi njuter vår måltid.

Naturligtvis hinner vi även med att se solen sjunka ner i
Stilla havets vågor. Det är vackert! De tidiga morgnarna
gör att vi ofta kommer tidigt i säng, så redan vid 20-tiden kommer John Blund och ”kastar sand i våra ögon”!

Fredagen den 27 november

När vi vaknar vid sextiden har vi en avkopplande dag
framför oss. Vi promenerar längs stranden. Jola letar
efter vackra snäckor och jag fotograferar fåglar. Vi
ser fyra olika arter tärnor: Kungstärnor, aztektärnor,
kentska tärnor och övervintrande svarttärnor. De två
sistnämnda är av samma art som vi har i Sverige. Vi
ser också övervintrande småspovar och willets (nordamerikansk vadare), som söker föda på ebbstranden.
Några bruna pelikaner ligger på vattnet bredvid några
fiskebåtar och en praktfregattfågel drar över på långa,
smala vingar. Står man stilla ett tag på sandstranden
dyker det upp små röda spökkrabbor ur ”underjorden”.
De är relativt skygga, så rör man på sig dyker de snabbt
ner i sin underjordiska håla igen.

Vi tar en taxi in till den lilla byn Samara, köper några souvenirer och lite dryck och släcker törsten under
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Korpgam

Svart leguan

Fiskebåtarna levererar sin fångst

Red snapper - god matfisk

Jolas fina strandfynd

Paradisstranden vid Playa Samara
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Lördagen den 28 november

Ännu en avkopplande dag vid Stilla havet. Idag har vi
sovmorgon till klockan åtta. Efter frukosten går vi en
tur på stranden. Det är 36 grader varmt och hög luftfuktighet, så man rör sig därefter, d v s ”som en sengångare”! Det är stor skillnad mellan ebb och flod, säkert någon dryg meter!
Vi äter en god lunch på hotellet och tar en kall Pina colada när ”happy hour” inträder i baren.
Sen eftermiddag vandrar vi återigen ner till stranden
och observerar ett tiotal småspovar, några willets, fyra
kustsnäppor i vinterdräkt och två fläckdrillsnäppor,
även de i vinterdräkt. I ett träd alldeles vid strandkanten samlas nu i skymningen en mängd flugsnappararter, bl a saxstjärtstyrann. Någon i ressällskapet har sett
en bälta nere vid stranden.

Vid 19-tiden ger vi oss av på en exkursion för att titta
efter havssköldpaddor vid en skyddad strand. Vi har
en guide som - på en forcerad amerikanska - berättar för oss om sköldpaddorna. Vi får enbart använda
ficklampor med rött sken. Det är riktigt mörkt när vi
vandrar ner till stranden. Vi blir förevisade några små
sköldpaddor, som kläckts nyligen - och som nu är på
väg ut i det stora, mörka och okända havet. Efter ett
tag får vi syn på en vuxen sydlig bastardsköldpadda,
som varit upp och försökt hitta någon lämplig plats att
lägga sina ägg på men som tydligen inte var nöjd, utan
nu återvänder till havet. Lite längre bort finner vi en
annan vuxen individ, som just lägger sina pingpongboll-stora ägg i en grop hon själv grävt. I ficklampornas
röda sken ser vi hur gropen fylls av vita ägg. När äggläggningen sedan är avslutad gräver hon igen hålet och
plattar till sanden med sin egen kroppstyngd. Därefter
kravlar hon sig ut i havet och försvinner. En fullmåne
stiger upp över träden och dess ljus ger oss en lite bättre uppfattning om platsen vi befinner oss på.
Väl hemma igen på hotellet får jag ha ihjäl en stor spindel som tagit sig in i vår dusch. Dagen innan hade Peter
och Eva en skorpion i sin dusch.

En ”mysig” spindel i vårt duschutrymme

Sidan 42

Godis för varma vuxna - Pina colada

Jola är sakletare på Samarastranden

Lädersköldpaddan lägger sina ägg

Söndagen den 29 november

Idag är vi uppe med tuppen, d v s redan klockan fem.
Klockan sju är vi uppsuttna i bussen efter en god frukost.
Vi lämnar nu Stillahavskusten och far åter mot San José
uppe i bergen. Det är dags att tänka på hemresan till
Sverige. Men först ytterligare ett äventyr längs floden
Tarcoles.
Vid tiotiden fikar vi återigen vid ”arornas café” och
kommer en timma senare till floden Tarcoles. Här möter vi en guide, som tar oss, först med traktor till flodbåten, och sedan med båten längs den breda floden. Vi
noterar att vattnet är brunt av slam och att detta är en
av landets mer förorenade vattendrag. Det märks dock
inte på fågellivet som är synnerligen rikt.
Under den två timmar långa turen ser vi mängder med
fåglar, varav ett tiotal är nya för resan. Eller vad sägs om
följande: Amerikansk gråhäger, ägretthäger, trefärgad
häger, blåhäger, mexikansk tigerhäger, snöhäger, kohäger, gulkronad natthäger, vit ibis, amerikansk ibisstork,
rosenskedstork, amazonskarv och en liten brednäbbad
häger vid namn båtnäbb.
Av vadare noteras amerikansk skyltlöpare, sydamerikansk vipa, en calidris-vadare (som jag inte mäktar
med att artbestämma) och fläckdrillsnäppa, och av
rovfåglar noterar vi fiskgjuse, vitstjärtar glada, större
svartvråk, pilgrimsfalk och kalkongam.
I floden finns även gott om stora amerikanska krokodiler, den största lär vara sex meter lång(!). Den största vi
ser är väl så där en fyra meter!
Den del av floden vi reser fram på ligger nära mynningen i Stilla havet och stränderna är därför täckta av
mangroveskog. I en del av skogen häckar röda aror - de
häckar här men hämtar sin föda i skogarna längre upp
i bergen. Vi får se och höra ett exemplar inne bland träden. I närheten upptäcker vi även två tvättbjörnar.

Svalorna representeras av övervintrande ladusvalor,
mangrovesvalor och gråbröstade storsvalor. När vi sedan är tillbaka och återigen sitter i traktorn noteras
kanske resans vackraste fågel - en turkosbrynad motmot. Lyckas - som tur är - få flera bra bildar av fågeln!

Rio Tarcoles

Inte vacker - rosenskedstork

Amerikansk krokodil och en styltlöpare

Efter båtturen bjuds vi på en härlig lunch med grillat
och olika grönsaker. En kall öl släcker törsten. Klockan
14:30 fortsätter så färden mot San José, efter en synnerligen häftig flodfärd. En timma senare är vi åter i
huvudstaden, tar in på fina lyxhotellet Wyndham Herredura Hotel (www.wyndhamherredura.com). Här har
man verkligen pyntar inför julen.
Kvällen avslutas med en trevlig och god middag på Hardrock Café i hotellets närhet - Biff med potatismos och
grönsaker - och ett rött vin från Chile.

Sällsynt - En vild röd ara
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En övervintrande fiskgjuse

En båtnäbb

En jätte - amerikansk gråhäger

En snöhäger läxar upp en trefärgad häger

En tvättbjör i arornas skog
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Måndagen den 30 november och tisdagen
den 1 december
Vi lämnar hotellet redan klockan sex. För min egen del
är jag medveten om att det kommer att bli en lång dag.
Har nämligen drabbats av ”turistmage”, vilket är synnerligen dåligt tajmat med tanke på de långa flygresorna vi nu har framför oss. Men det är bara att bita ihop
och intala sig att nu har jag fått en total upplevelse av
den biologiska mångfaldens land i o m att jag även fått
del av den mikrobiologiska världens mångfald!

Flyg från San José klockan 09:20, mellanlandning i Santo Domingo vid 12-tiden och över Atlanten till Frankfurt, dit vi anländer kl 02:30 (09:30 CET). Och sedan
vidare till Köpenhamn. Innan vi är åter hemma på Solbrinken i Hässleholm kan jag lätt utmattad konstatera
att det varit en lååååång dag!

Om vi ska sammanfatta vår resa blir det
så här:
* En väl planerad och genomförd resa av Kon-tikiresor
* En duktig lokalguide i Hugo från CRS Tours
* Trevliga medresenärer, som (hoppas jag) stod ut
med ”fågelfotografen”!
* Stor tur med vädret med tanke på hur mycket det
regnade - och hur lite vi drabbades av det!
* Vi noterade hela 180 olika djurarter, varav 143 var
fågelarter (se bifogad artlista)
* Vi exponerade säker över 6 000 bilder, varav 1 500
raderades direkt i kameran
* Maten var överlag välsmakande och kändes nyttig

Vi säger bara ”pura vida”!
Jola & Thomas Johnsson

”Fågelfotografen”
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Jola & Thomas i regskogen

Vackrast i skogen: En turkosbrynad motmot
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En lista över observerade djur i Costa Rica i november 2015
Nr

Artnamn (engelska)

Artnamn (svenska)

Foto Kommentar

Fåglar (143 arter)
1

Gray-headed Chachalaca

Gråhuvad guan

X

Vid vulkanen Arenal (9lera ex)

2

Black Guan

Svart guan

3

Crested Guan

Tofsguan

X

Vid vulkanen Arenal (9lera ex)

4

Sungrebe

Amerikansk simrall

X

Flodfärden vid Cano Negro (N Costa Rica)

5

Black-bellied Whistling-Duck

Svartmagad visseland

X

Flera lokaler (med 10 ungar vid Arenal)

6

Neotropic Cormorant

Amazonskarv

X

Bl a vid Rio Tarcoles

7

Anhinga

Amerikansk ormhalsfågel

X

Bl a i Tortuguero

8

Brown Pelican

Brun pelikan

X

Vid kusterna i öst och väst

9

Magni9icent Frigatebird

Praktfregattfågel

10

Herring Gull

Gråtrut

11

Royal Tern

Kungstärna

X

Vid stranden av Samara

12

Sandwich Tern

Kentsk tärna

X

Vid stranden av Samara

13

Elegant Tern

Aztektärna

X

Vid stranden av Samara

14

Black Tern

Svarttärna

X

Vid stranden av Samara

15

Bare-throated Tiger-Heron

Mexikansk tigerhäger

X

Ett 9lertal obsar

16

Green Heron

Grönryggad häger

X

”-

17

Tricolored Heron

Trefärgad häger

X

Bl a Rio Tarcoles

18

Little Blue Hereon

Blåhäger

X

19

Great Egret

Ägretthäger

X

20

Great Blue Heron

Amerikansk gråhäger

X

21

Cattle Heron

Kohäger

X

Allmänt förekommande

22

Snowy Egret

Snöhäger

X

"-

23

Black-crowned Night-Heron

Natthäger

X

Bl a Rio Tarcoles

24

Yellow-crowned Night-Heron

Gulkronad natthäger

X

Rio Tarcoles

25

Boat-billed Heron

Båtnäbb

X

Rio Tarcoles (1 ex)

26

White Ibis

Vit ibis

X

Rio Tarcoles

27

Roseate Spoonbill

Rosenskedstork

X

Ett ex Rio Tarcoles

28

Wood Stork

Amerikansk ibisstork

X

Cano Negro och Rio Tarcoles

29

Southern Lapwing

Sydamerikansk vipa

X

Ricon de la Vieja

30

Black-necked Stilt

Amerikansk styltlöpare

X

Bl a Rio Tarcoles

31

Whimbrel

Småspov

X

Vid stranden av Samara

32

Willet

Willet (vadare)

X

Vid stranden av Samara

33

Spotted Sandpiper

Fläckdrillsnäppa

X

34

Sandpiper sp

Calidrisvadare obest

X

35

Red Knot

Kustsnäppa

36

Northern Jacana

Centralamerikansk jacana

37

Common Gallinule

Rörhöna

38

Purple Gallinule

Purpurhöna

Ett ex i molnskogen Monteverde (från hängbro)

(X)

Vid kusterna i öst och väst, bilder på långt håll!
Individer i ungfågeldräkt vid Samara

Vid stranden av Samara
X

Allmän i bl a Tortuguero
Damm vid La Fortuna

(X)

1

Damm vid La Fortuna

Nr

Artnamn (engelska)

Artnamn (svenska)

Foto Kommentar

39

Grey-necked Wood-Rail

Gråhalsad skogsrall

X

Damm vid La Fortuna

40

Black Vulture

Korpgam

X

Allmän

41

Turkey Vulture

Kalkongam

X

Allmän

42

Osprey

Fiskgjuse

X

Ett ex vid Rio Tarcoles

43

White-tailed Kite

Vitstjärtad glada

X

"-

44

Roadside Hawk

Vägvråk

(X)

Enstaka ex

45

Broad-winged Hawk

Bredvingad vråk

(X)

San José (i 9lykten)

46

Great Black-Hawk

Större svartvråk

X

Ett ex vid Rio Tarcoles

47

Peregrine Falcon

Pilgrimsfalk

(X)

Ett ex vid Rio Tarcoles

48

Crested Caracara

Tofscaracara

X

49

Yellow-headed Caracara

Gulhuvad karakara

50

Great Potoo

Större poto

51

Mangrove Swallow

Mangrovesvala

X

Bl a vid Rio Tarcoles

52

Blue and White Swallow

Blåvit svala

X

Bergen vid Monteverde

53

Gray-breasted Martin

Gråbröstad storsvala

X

54

Northern Rough-winged Swallow Nordlig kamvingesvala

55

Barn Swallow

Ladusvala

56

Violet Sabrewing

Violett sabelvinge

57

Green Hermit

Grön eremit

58

Green-crowned Brilliant

59

Några ex vid Samara
Staden Liberia

(X)

Vid Cano Negro

Bl a vid Rio Tarcoles
X

Monteverde molnskog

(X)

"-

Grönkronad briljant

X

"-

Steely-vented Hummingbird

Stålblåbukig smaragd

X

"-

60

Stripe-tailed Hummingbird

Strimstjärtad kolibri

X

"-

61

Coppery-headed Emerald

Kopparhuvad smaragd

X

62

Rufous-tailed Hummingbird

Roststjärtsmaragd

X

63

Bronze-tailed Plumeleater

Bronsstjärtskolibri

X

64

Green Violetear

Grön öronkolibri

X

65

Purple-throated Mountain-gem

Purpurstrupig bergsjuvel

X

66

Magenta-throated Woodstar

Magentaskogsjuvel

X

67

Rock Pigeon

Klippduva

68

Pale-vented Pigeon

Rostduva

69

Band-tailed Pigeon

Bandstjärtsduva

(X)

70

Short-billed Pigeon

Kortnäbbad duva

X

71

White-winged Dove

Vitkantad turkduva

X

72

Inca Dove

Inkaduva

X

73

Common Ground-Dove

Nordlig markduva

74

Ruddy Ground-Dove

Rostmarkduva

75

White-tipped Dove

Ljuspannad duva

X

76

Orange-fronted Parakeet

Elfenbensparakit

X

77

Orange-chinned Parakeet

Orangestrupig parakit

78

Great Green Macaw

Soldatara

X

I Tortuguera NP (en liten 9lock)

79

Scarlet Macaw

Röd ara

X

Rio Tarcoles (1-2 ex, vilda) och ”aracaféet”

Selva Verde
Monteverde molnskog

Svårt att avgöra om de är vilda ex!
X
4 ex i Monteverde
I Tortuguera NP (några ex)
Bl a vid stranden av Samara
NV Costa Rica (intensivt roströda vingar)
(X)

Ricon de la Vieja (en stor 9lock)
"-

2

Nr

Artnamn (engelska)

Artnamn (svenska)

Foto Kommentar

80

White-fronted Parrot

Vitpannad amazon

81

Red-lored Parrot

Gulkindad amazon

82

Groove-billed Ani

Strimnäbbad ani

X

Ricon de la Vieja m 9l platser

83

Black-headed Trogon

Svarthuvad trogon

X

Cano Negro (1 ex vid 9loden)

84

Slaty-tailed Trogon

Massénatrogon

X

I Tortuguera NP (2 ex)

85

Blue-crowned Motmot

Blåkronad motmot

X

Monteverde molnskog (1 ex vid matning)

86

Rufous Motmot

Rödbrun motmot

X

Selva Verde (1 ex vid matning)

87

Turquoise-browed Motmot

Turkosbrynad motmot

X

Rio Tarcoles (1 ex)

88

Ringed King9isher

Ringkungs9iskare

X

Flera platser, bl a Tortuguero NP

89

Green King9isher

Grön kungs9iskare

(X)

90

Amazon King9isher

Amazonkungs9iskare

?

91

Collared Aracari

Halsbandsaracari

X

92

Keel-billed Toucan

Svaveltukan

93

Black-Mandibles Toucan

Svartnäbbad tukan

X

Selva Verde och vulkanen Arenal

94

Black-cheeked Woodpecker

Svartkindad hackspett

X

Selva Verde (9lera ex vid matning)

95

Hoffman´s Woodpecker

Hoffmannspett

X

San José, Ricon de la Vieja m 9l platser

96

Pale-billed Woodpecker

Mayaspett

X

Selva Verde (2 ex vid matning)

97

Plain Xenops

Grå uppnäbb

98

Yellow-bellied Elaenia

Gulbukig elenia

X

Monteverde molnskog (1 ex)

99

Black-headed Tody-Flycatcher

Svarthuvad todytyrann

X

I Tortuguera NP (1 ex)

(X)

I Tortuguera NP (några små 9lockar)

Selva Verde

Vid vulkanen Arenal (9lera ex)
Monteverde molnskog (2 ex på håll)

100 Eastern Wood-Pewee

Östlig pivi

101 Tropical Pewee

Tropikpivi

102 Yellow-bellied Flycatcher

Gulbukig empid

103 White-throated Flycatcher

Vitstrupig empid

104 Scissor-tailed Flycatcher

Saxstjärtstyrann

105 Black Phobe

Svart 9ibi

X

Vid vulkanen Arenal (några ex)

106 Great Kiskadee

Större kiskadi

X

Allmän lite varstans

107 Boat-billed Flycatcher

Båtnäbbstyrann

108 Social Flycatcher

Social tyrann

109 Gray-capped Flycatcher

Gråkronad tyrann

110 Tropical Kingbird

Tropisk kungstyrann

X

Allmän lite varstans

111 Masked Tityra

Masktityra

112 White-throated Magpie-Jay

Vithalsad skatskrika

X

Ricon de la Vieja (ca 10 ex)

113 Brown Jay

Brunskrika

X

Monteverde molnskog (små 9lockar)

114 Slaty-backed Nightingale-Trush

Vitöga skogstrast

X

Monteverde molnskog (1 ex på stigen)

115 Black-faced Solitaire

Svartmaskar solitärtrast

116 Clay-colored Thrush

Lerfärgad trast

X

Allmänt förekommande (CR:s nationalfågel)

117 Rufous-naped Wren

Rostnackad gärdsmyg

X

Allmän i Central Valley och NV Costa Rica

118 Northern Waterthrush

Nordlig piplärksångare

119 Buff-rumped Warbler

Vattenskogssångare

(X)

I Selva Verde (1 ex vid bäck)

120 Yellow Warbler

Gul skogssångare

(X)

Sågs på 9lera lokaler

Vid stranden av Samara (kollektiv övernattning)

Monteverde molnskog (2 ex på långt håll)
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Endast sång hörd i Monteverde

I Tortuguera NP (1 ex)

Nr

Artnamn (engelska)

Artnamn (svenska)

121 Passerini´s Tanager

Rödgumpad tangara

122 Crimson-collared Tanager

Rödkragad tangara

123 Blue-grey Tanager

Foto Kommentar
X

Bl a Frogs Heaven

Blågrå tangara

X

Bl a i Tortuguero och San José

124 Palm Tanager

Palmtangara

X

Bl a Frogs Heaven (fågelmatningen)

125 Golden-hooded Tanager

Gyllenhuvad tangara

X

Frogs Heaven (fågelmatningen)

126 Green Honeycreeper

Nektartangara

X

Frogs Heaven (fågelmatningen)

127 Red-legged Honeycreeper

Rödbent nektartangara

X

Frogs Heaven (fågelmatningen)

128 Bananaguit

Banansmyg

X

Frogs Heaven och Monteverde

129 Blue-black Grassquit

Blåsvart gräs9ink

(X)

130 Variable Seedeater

Variabel frö9ink

X

Rastplats på väg mot Tortuguero (några ex)

131 Buff-throated Saltator

Beigestrupig saltator

X

Bl a vid Frogs Heaven (fågelmatningen)

132 Rufous-collared Sparrow

Morgonsparv

X

Sågs på 9lera lokaler

133 House Sparrow

Gråsparv

X

Bl a i Tortuguero (under expansion i CR)

134 Red-throated Ant-Tanager

Rödstrupig myrtangara

X

Frogs Heaven

135 Summer Tanager

Sommartangara

X

Bl a i Selva Verde och Frogs Heaven

136 Red-winged Blackbird

Rödvingetrupial

X

Vid Cano Negro

137 Melodious Blackbird

Sångtrupial

?

138 Great-tailed Grackle

Mexikansk båtnäbb

X

139 Streak-backed Oriole

Streckryggig trupial

140 Black-cowled Oriole

Centralamerikansk trupial

X

141 Baltimore Oriole

Baltimoretrupial

X

142 Yellow-billed Cacique

Gulnäbbad kasik

X

Frogs Heaven (fågelmatningen)

143 Montezuma Oropendola

Montezumaoropendola

X

Flera lokaler, bl a Tortuguero och Selva Verde

X=

101 arter fotograferade med bra resultat (71%)

I Tortuguera NP (några ex)

Allmänt förekommande!
Vid café på väg mot Samara (3 ex)
I Tortuguera NP (1 ex)

(X)= 14 arter fotograferade med hyfsat resultat (10%)

Däggdjur (9 arter)
1

Brazilian Long-nosed Bat

?

X

2

Mantled Howler Monkey

Mantelvrålapa

X

3

Black-headed Spider Monkey

Svarthuvad spindelapa

X

4

Three-toed Sloth

Tretåig sengångare

X

Frogs Heaven (ad med unge)

5

Two-toed Sloth

Tvåtåig sengångare

X

Frogs Heaven och Monteverde (natt)

6

Variegated Squirrel

Art av trädekorre

X

Allmänt förekommande

7

Kinkajou

Veckelbjörn

8

White-nosed Coati

Näsbjörn

X

Selva Verde och Samara (1 ex vardera)

9

Northern Raccoon

Nordlig tvättbjörn

X

Rio Tarcoles (1-2 ex)

(X)

Bl a Cano Negro

Monteverde molnskog (1 ex vid nattexkursion)

Groddjur (6 arter)
1

Litter Toad

?

X

Selva Verde (1 ex vid deras pool)

2

Glass Frogs (severel spieces)

Glasgrodor (9lera arter)

X

Frogs Heaven

3

Green and Black Poison Dart Frog Grönsvart pilgiftsgroda

X

I Tortuguera NP (2 ex), Selva Verde, Frogs Heaven

X

Frogs Heaven, Selva Verde (några ex)

4

Blåjeansgroda

4

Nr

Artnamn (engelska)

Artnamn (svenska)

Foto Kommentar

5

Red-eyed Tree Frog

Rödögd trädgroda

X

På 9lera platser

6

Drab Tree Frog

?

X

I Tortuguera NP (2 ex)

Reptiler (11 arter)
1

Double-crested Basilisk

Dubbelkambasilisk

X

I Tortuguera NP (några ex)

2

Brown Basilisk

Brun basilisk

X

"-

3

Black Iguana

Svart leguan

X

Vid stranden av Samara

4

Green Iguana

Grön leguan

X

5

House Gecko

Geckoödla

6

Green-headed Tree Snake

?

X

Monteverde molnskog (natt; en ad och en juv)

7

Green Turtle

?

X

I Tortuguera NP (9lera unga ex)

8

Olive Ridley Turtle

Sydlig bastardsköldpadda

X

Vid stranden i närheten av Samara

9

Orange-eared Slider

?

X

Cano Negro (9lera ex vid 9loden)

10

Spectacled Caiman

Glasögonkajman

X

I Tortuguera NP (1 ex) och Cano Negro

11

American Crocodile

Amerikansk krokodil

X

Rio Tarcoles (många ex)

Vanligt förekommande!

Insekter (9 arter)
1

Walking-leaf Katydid

?

(X)

2

Postman (9järil)

?

X

3

Hecale Longwing (9järil)

?

X

4

Julia (9järil)

?

X

5

Blue Morpho (9järil)

Blå morpho

X

6

Leaf-cutter Ant (myra)

Bladskärarmyra

X

7

Golden Orb-weaver (spindel)

?

X

8

Costa Rician Red Tarantula
(spindel)

Costarikansk fågelspindel

X

9

Large Forest-9loor Millipede

”Tusenfoting"

X

Monteverde molnskog

Övriga (2 arter)
1

Ghost Crab

Spökkrabba

X

Vid stranden av Samara och i Turtuguero NP

2

Hermit Crab

Eremitkrabba

X

Vid stranden av Samara

Totalt 180 olika djurarter!
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Costa Rica

- den biologiska mångfaldens land

Vår favorit - den rödögda trädgrodan

