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In dit themanummer over Costa 

Rica willen we enige algemene in-

formatie geven over de verschil-

lende types klimaat, de verschil-

lende leefgebieden en de soorten 

bos die in Costa Rica voorkomen. 

We willen jullie ook deelgenoot 

maken van een reis door Costa 

Rica, die wij in maart 2014 heb-

ben gemaakt. Wij komen zelf al 

sinds 2004 in dit prachtige land 

en hebben er van oktober 2007 

tot februari 2010 ook daadwerke-

lijk gewoond.

Ina en Jan Tuns
Prinses Marijkestraat 16c

3251 XP Stellendam
jamanasin@gmail.com

Foto’s van de auteurs, tenzij anders vermeld.
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Costa Rica ligt in Midden-Amerika tus-
sen de 8° en 12° NB en 82° en 86° WL 
en daarmee is het een tropisch land. De 
voertaal is Spaans, maar in veel, met name 
toeristische, gebieden spreekt men ook En-
gels. Het is een Spaanse kolonie geweest, 
maar nu is het een zelfstandige republiek. 
Slechts 2½% van de oorspronkelijke be-
volking is nog woonachtig in Costa Rica. 
Het gaat hierbij om de indianen, waarvan 
de meeste in reservaten leven in het zuiden 
van het land. 

De oppervlakte van Costa Rica bedraagt 
ongeveer 51.000 km² en het is daarmee 
net zo groot als Denemarken. Van deze 
oppervlakte is ongeveer 28% aangemerkt 
als beschermd gebied, waaronder Natio-
nale parken en reservaten (ook in privé-
eigendom). De meest bekende parken zijn: 
Arenal, Monte Verde, Corcovado, Cahuita, 
Tortuguera, Santa Rosa, Palo Verde, Barra 
Honda, Poas, Irazu, Isla del Coco, Manuel 
Antonio, Carara en Chirripo. De grootste 
lengte van het land is 464 km en de groot-
ste breedte is 259 kilometer. De totale 
kustlijn telt ongeveer 1.200 kilometer, 
waarvan er ruim 1.000 aan de westkust 
zijn te vinden, terwijl de oostelijke kustlijn 
slechts 200 kilometer is. Het inwoneraan-
tal van Costa Rica bedraagt 4.500.000 
personen en de levensverwachting ligt iets 

hoger dan hier in Nederland.
Er komen ongeveer 865 vogelsoorten, 

140 soorten zoogdieren, 150 soorten am-
fibieën en 215 soorten reptielen voor. Kort 
geleden hebben de Costaricanen zichzelf 
uitgeroepen tot het gelukkigste volk op 
aarde. De belangrijkste exportproducten 
zijn koffie, bananen, ananas en palmolie. 
Een andere belangrijke inkomstenbron is 
het toerisme.

In Costa Rica zijn vier bergketens te 
vinden, die van noord naar zuid lopen 
en het land hierdoor praktisch in tweeën 
delen. Een bergketen in Costa Rica heet 
een cordillera en ze hebben ook allemaal 
een naam. De meest noordelijke is de 
Cordillera de Guanacaste, gevolgd door de 
Cordillera de Tilaran, die doorloopt tot de 
Cordillera Central en op zijn beurt wordt 
gevolgd door de Cordillera de Talamanca, 
welke doorloopt tot de grens met Panama. 
Deze cordilleras bevatten vele vulkanen, 
waarvan er nog enkele actief zijn, zoals de 
Turrialba (3.328 m), Rincon de la Vieja 
(1.895 m), Arenal (1.633 m) en de Irazu 
(3.432 m). De meest bekende actieve vul-
kaan van Costa Rica was de Arenal, maar 
deze is sinds een drietal jaar niet meer echt 
actief. In de Cordillera de Talamanca ligt 
de hoogste berg van Costa Rica genaamd 
de Chirripo (3.819 meter hoog). 

à Hotspring 

op de vulkaan 

Rincon de la 

Vieja

Waterval van La 

Fortuna van on-

geveer 75 meter 

hoog

ßß  

Titelpagina: 

Water in kra-

termeer van de 

Vulkaan Irazu 

in 2012. Zie ook 

pagina 146/147.
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Klimaat
De cordilleras zorgen ervoor dat er 
verschillende klimaattypes voorkomen in 
Costa Rica en die zijn als volgt te verdelen:

Laagland klimaat aan de Pacifische 
zijde (west Costa Rica) met de volgende 
kenmerken:

 S Droog bos: 1.100 tot 2.000 mm regen 
per jaar, een lang droog seizoen van 
november tot mei met minder dan 100 
mm neerslag in deze periode. Dit zijn 
hoofdzakelijk de laaglanden in noord-
west Costa Rica met uitzondering van 
het centrale gedeelte van Peninsula 
Nicoya. 

 S Vochtig bos: 2.000 tot 4.000 mm neer-
slag per jaar, een duidelijk droog seizoen 
in december of januari tot maart. Komt 
onregelmatig voor in de laaglanden van 
zuidwest Costa Rica en de tussenlig-
gende valleien van Rio Grande de Ter-
raba, het centrale gedeelte van Peninsula 
Nicoya en de lagere Pacifische hellingen 
(300 tot 600 m) van de Cordillera de 
Guanacaste en de Cordillera de Tilaran. 

 S Nat bos: 4.000 tot 8.000 mm neerslag 
per jaar, geen echt droog seizoen of 

Beplanting op de 

top van Vulkaan 

Irazu
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anders maar kort in de maanden januari 
en februari. Komt in Costa Rica voor in 
de laaglanden van zuidwest Costa Rica 
waaronder Peninsula Osa. 
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Laagland klimaat aan de Atlantische zijde 
(oost Costa Rica) met de volgende kenmer-
ken:

 S Vochtig bos: 2.000 tot 4.000 mm 
neerslag per jaar met een gereduceerde 
neerslag van minder dan 200 mm in de 
maanden februari, maart en september. 
Geen echt droog seizoen of anders maar 
kort in de maanden januari en februari. 
Komt voor in het grootste gedeelte van 
de Atlantische vlakten. 

 S Nat bos: 4.000 tot 8.000 mm neerslag 
per jaar met een gereduceerde neerslag 
in februari of maart, en in sommige ge-
bieden beide maanden, van minder dan 
200 mm. Komt voor op vlakten in het 
noordoosten en de voet van de heuvels 
langs de gehele Atlantische kust.

Heuvelland klimaat met de volgende ken-
merken:

 S Vochtig bos: 1.000 tot 2.000 mm 
neerslag per jaar, een lang droog seizoen 
van december tot april. Komt voor in de 
Meseta Central San Ramon Valley, Valle 
de Candelaria en de hogere regionen van 
Peninsula Nicoya. 

 S Nat bos: 2.000 tot 4.000 mm neerslag 
per jaar, een duidelijk droge periode 
van december tot april. Komt aan de 
Pacifische zijde voor op de hellingen van 
de Cordillera de Tilaran en de Cordillera 
de Guanacaste en de hellingen boven 
de Valle General en de tussenliggende 
hellingen rond de Mesata Central. Ook 
hellingen van de zuidelijke Cordillera de 
Talamanca vallen hieronder. Komt aan 
de Atlantische zijde voor vanaf Car-
tago en dan zuidoostwaarts langs het 
noordelijke gedeelte van de Cordillera 
de Talamanca. 

 S Regenwoud: 4.000 tot 8.000 mm neer-
slag per jaar, geen droog seizoen. Komt 
voor aan beide zijden van de Cordillera 
de Guanacasta en Cordillera de Tala-
manca en de bovenwindse hellingen aan 
de Atlantische zijde van de Cordillera 
Central en de Cordillera de Tilaran.

Laaggebergte klimaat met de volgende 
kenmerken:

 S Vochtig bos: 1.000 tot 2.000 mm neer-
slag per jaar, een duidelijk droog seizoen 
van december tot april. Komt voor in de 
drie kleine gebieden in de slagschaduw 
van de regen nabij Zarcero in Alajuela 
Province, het zuidwesten van Cartago in 
Cartago Province en de zuidelijke hel-
lingen van vulkaan Irazu. 

 S Nat bos: 2.000 tot 4.000 mm neerslag 
per jaar, een duidelijk droog seizoen van 
december tot april. Komt voor op de 
Pacifische hellingen van de Cordillera de 
Tilaran en de Cordillera Central. 

 S Regenwoud: 4.000 tot 8.000 mm 
neerslag per jaar, geen droog seizoen of 
een korte van maximaal twee maanden. 
Komt voor op beide zijden van de Cor-
dillera de Guanacasta en Cordillera de 
Talamanca en de bovenwindse hellingen 
van de Cordillera Central en de Cordil-
lera de Tilaran.

Bergklimaat met de volgende kenmerken:
 S Nat bos: 1.000 tot 2.000 mm neerslag 
per jaar, droog seizoen van december tot 
april. Komt voor op de top van vulkaan 
Irazu. Zie foto pagina 100/101.

 S Regenwoud: 2.000 tot 6.300 mm 
neerslag per jaar, geen droog seizoen of 
een korte van maximaal twee maanden. 
Komt voor op de hoger gelegen hel-
lingen van de Cordillera de Talamanca 
en de rond de toppen van de vulkanen 
Poas, Barva, Irazu en Turrialba. 
Zie foto op de pagina hiernaast.

Leefgebieden
In al deze klimaattypes komen verschillen-
de leefgebieden voor, die hieronder in het 
kort zullen worden beschreven. De aqua-
tische leefgebieden zijn onder te verdelen 
in de zee, zoute moerassen, mangrove 
moerassen, zoetwater moerassen, tijdelijke 
plassen, permanente vijvers en meren, 
kleine kreekjes, rivieren en moerasbos. 
De leefgebieden op het land zijn onder te 
verdelen in stranden en duinen langs de 
kust, grasland en verschillende soorten bos 

ß Beplanting op 
Cerro Chirripo
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in laagland, en gebergte.

Aquatische leefgebieden
 S De zee: de warme zeeën zorgen ervoor 
dat beide kusten elk hun eigen karak-
teristieke eigenschappen hebben. De 
Caribische zee is zeer zout en heeft wei-
nig verschil in getij (hooguit 0,6 meter). 
Het water is zeer helder gedurende het 
grootste gedeelte van het jaar. De kust 
bestaat uit lange zandstranden en er ko-
men koraalformaties voor ten noorden 
van Puerto Limon en bij Cahuita. De 
Pacifische oceaan is veel minder zout en 
warmer dan de Caribische zee. Het getij-
deverschil is ook veel groter (3,6 meter) 
en dan met name in de Golfo Nicoya en 
de Golfo Dulce. De kust wordt geken-
merkt door rotsformaties afgewisseld 
met zandstranden. Reptielen die worden 
gevonden in deze leefgebieden aan beide 
kusten zijn schildpadden en krokodillen. 
De schildpadden leven normaal gespro-
ken ver weg van de kust, maar komen 
terug om hun eieren op de stranden 
te leggen. De krokodillen blijven over 
het algemeen dichter bij de kust. De 
Geelbuikzeeslang (Hydrophis platurus, 
voorheen Pelamis platura) komt alleen 
voor in de Pacifische wateren.

 S Zoute moerassen: Dit soort leefge-
bieden komt voor aan beide kusten in 
gebieden waar weinig hoogteverschil is 
en waar traag stromende zoetwaterri-
vieren zich mengen met het zoute water 
van de oceanen. Door de verschillende 
getijden en de seizoenen, veel of weinig 
regen, verschilt het zoutgehalte nogal in 
de diverse moerassen. Typisch voor het 
ontstaan van de zoute moerassen zijn 
de gebieden waarvan de ondergrond 
bestaat uit een flinke laag rottende 
vegetatie en modder. Sommige delen 
overstromen regelmatig bij hoogtij, 
terwijl andere delen alleen overstro-
men in bepaalde seizoenen en dan met 
name in het seizoen waarin veel regen 
valt. In deze gebieden zijn twee soorten 
vegetatie te onderscheiden welke hier 

goed gedijen. De eerste soort bestaat 
uit planten die goed tegen zout kunnen, 
waaronder Acrostichum, Nymphaea en 
Montichardia. De tweede soort bestaat 
uit riet, zegge en biezen en doet het goed 
in brak water en waar de getijden echt 
seizoensgebonden zijn. Vaak worden de 
zoute moerassen vervangen door zoete 
moerassen, verder landinwaarts maar 
met dezelfde structuur. In veel gebieden 
grenzen de zoute moerassen aan man-
grovebossen. Deze omstandigheden zijn 
niet erg aantrekkelijk voor veel reptielen 
en amfibieën, behalve voor de krokodil, 
die daar veelvuldig voorkomt.

 S Mangrovemoeras: Dit type leefgebied 
komt in grote delen, aan beide kusten, 
voor in Costa Rica en met name aan de 
Pacifische kust. Dit moeras is eigenlijk 
een getijdebos gezien de invloeden van 
het tij alsook de seizoensgebonden 
overstromingen met zoet water. In zijn 
originele vorm was dit een spectaculair 
bos met bomen van meer dan 18 meter 
hoog. De Rode mangrove (Rhizop-
hora mangle) groeide aan de kant van 
het bos grenzend aan de zee. Verder 
landinwaarts, waar het bodemsubstraat 
minder wordt aangetast door het tij, is 
de Rode mangrove vervangen door de 
Zwarte (Avicennia) gevolgd door de 
Witte mangrove (Laguncularia racemo-
sa) en tenslotte door gesloten bos (Co-
nocarpus erectas). Vanwege hun grote 
economische waarde zijn de meeste 
mangroves een aantal jaren geleden 
bijna allemaal gekapt, en dan met name 
in de Golfo Nicoya. Het huidige man-
grovebestand bestaat hoofdzakelijk uit 
kleine bomen. De leefomstandigheden 
in de mangrovemoerassen voor reptielen 
en amfibieën komen overeen met de 
omstandigheden in de zoute moerassen, 
behalve dat de bodem meer in de scha-
duw ligt. Maar doordat er meer bomen 
staan komen er toch een aantal reptielen 
voor zoals Norops, Leptodeira, Basilis-
cus en Oxybelis. Ook zijn er een aantal 
boomkikkers gezien tijdens het regen-
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seizoen, die de bomen gebruiken als 
voederplaatsen. Dit is alleen ’s nachts, 
overdag trekken de kikkers zich weer te-
rug richting binnenland, om zo de zoute 
omstandigheden te ontlopen. 

 S Zoetwatermoerassen: In Costa Rica 
komen aanzienlijke moerasgebieden 
voor die belangrijk zijn voor de om-
geving in de laaglanden. Een grote 
variëteit aan planten komt voor in de 
verschillende moerassen, afhankelijk 
van de vochtigheid van de bodem of 
de fluctuatie van de waterstanden. Veel 
moerassen hebben grote stukken open 

water met drijvende vegetatie zoals 
waterlelies en waterhyacinthen. Som-
mige moerassen beslaan grote gebieden 
in Costa Rica, maar over het algemeen 
zijn het maar marginale zones langs 
stroompjes of grotere plassen met zoet 
water. Eigenlijk zijn er op hoofdlijnen 
twee soorten zoetwatermoerassen te 
onderscheiden. De eerste wordt gekarak-
teriseerd door een gesloten beplanting 
van ongeveer één meter hoog en deze 
beplanting bestaat hoofdzakelijk uit 
Typha en riet. Een goed voorbeeld van 
een dergelijk moeras, zeer goed ontwik-
keld, is het moeras van Palo Verde aan 

Mangrove in 
Rincon in het 

zuidwesten van 
Costa Rica
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de mond van de Rio Bebedero en de 
Rio Tempisque aan het begin, vanaf 
het land bezien, van de Golfo Nicoya. 
Het gedeelte landinwaarts van het Palo 
Verde-moeras droogt op tijdens de droge 
periode, maar loopt elk seizoen weer 
onder water. Het tweede type zoetwater 
moeras wordt gedomineerd door gras-
sen, zeggen en verschillende kruidachtige 
planten. 
Moerassen van dit type worden gevon-
den in de laaglanden, maar zijn het beste 
ontwikkeld langs de noord oost kust van 
de Atlantische Oceaan en het stroom-
gebied van de Rio Sierpe in zuidwest 
Costa Rica. In het grootste gedeelte van 
Costa Rica, met uitzondering van de 
vrij steriele meren in de vulkanen, zijn 
geen grote open wateroppervlakken. 
De beschikbaarheid van water in zulke 
gebieden, gecombineerd met een groei-
seizoen gedurende het gehele jaar, zorgt 
voor een snelle groei van de aanwezige 
beplanting. Deze beplanting spreidt 
zich uit over de diepere gebieden door 
gebruik te maken van eilandjes, van 
drijvend materiaal van dode planten. Na 
een bepaalde tijd is de gehele oppervlak-
te van het water begroeid met planten 
die wortelen in de onderliggende matten 
van dood materiaal. Een goed voorbeeld 
hiervan is Lake Arenal. Door het meer 
af te dammen in de jaren zeventig voor 
een project om elektriciteit uit water 
te winnen en een verschil in waterni-
veau is het nu een meer dat vrij is van 
matten van dood materiaal. Hierdoor 
is het nu dus een groot open water. Als 
de natuur echter zijn gang kan gaan zal 
een dergelijk open water na verloop van 
tijd toch vol groeien. Een mooi voor-
beeld hiervan is Laguna Corcovado op 
Peninsula Osa. Zoetwater moerassen 
worden in het bijzonder bezocht door 
een groot aantal kikkersoorten welke 
in bepaalde seizoenen tot voortplanting 
komen. In deze periode zijn er ook veel 
kikker-etende slangen te vinden in deze 
gebieden. In permanente moerassen zijn 
er grote aantallen kikkers, schildpad-

den, kaaimannen en slangen te vinden 
gedurende het gehele jaar.

 S Tijdelijke plassen en greppels langs de 
weg:  Gedurende het regenseizoen, 
en dan met name in gebieden die val-
len onder het regiem van de Pacifische 
regenval, vullen slecht gedraineerde ge-
bieden, greppels langs de wegen en zelfs 
sporen in de vochtige grond zich tijdelijk 
met water. Als ze zijn gevuld met water 
dienen deze plassen als voortplantings-
plaatsen voor kikkers. Ook de kikker 
etende slangen worden dan naar deze 

ß Het grootste 
meer in Costa 
Rica, Lake Arenal
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plaatsen getrokken. Schildpadden van 
het genus Kinosternon en Rhinoclem-
mys en kaaimannen worden frequent 
gevonden in deze watertjes.

 S Permanente vijvers en meren: Deze 
leefgebieden van open water zijn relatief 
ongewoon voor Costa Rica. In de hoog-
landen zijn een aantal steriele en heldere 
meren in de kraters van de vulkanen 
zoals Lago de Cote, Lagos Rio Cuorto, 
Congo en Hule en Lago del Poas. Deze 
meren zijn zuur en zijn daarom niet 
geschikt als leefgebieden voor reptielen 

en amfibieën. Laagland meren en vijvers 
zijn over het algemeen bedekt met 
waterplanten, maar waar mogelijk zoals 
in Lago Cano Negro in het noordoosten 
van Costa Rica, leven aquatische en 
semi-aquatische amfibieën en reptielen. 
Veel kikkers gebruiken deze plekken als 
voortplantingsplaats. 

 S Kleine kreekjes en stroompjes: Deze 
watertjes en hun oevers zijn belangrijke 
leef-, voedsel- en voortplantingsgebie-
den voor vele kikkers. In laaglandge-
bieden stromen deze watertjes te hard 

Stroompje vanuit 
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Park Juan Castro 
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of fluctueren teveel in diepte tijdens 
het regenseizoen voor kikkereitjes en 
larven om te overleven. In het droge 
seizoen worden ze echter wel veel ge-
bruikt als voortplantingsplaatsen. Zeer 
kleine stroompjes, die voorkomen in 
de laaglandbossen, zijn sommige tijden 
van het jaar favoriete voortplantings-
plaatsen voor padden (Rhinella). Ook 
dieren uit het genus Basiliscus worden 
vaak gezien bij sommige stroompjes en 
ook de semi-aquatische zoetwaterslang 
(Hydromorphus) komt voor in de kleine 
stroompjes van de laaglanden en op 
het Meseta Central. In de hooglanden 
planten een aantal soorten kikkers 
zich voort, die een specifieke manier 
van eiafzetting hebben ontwikkeld, in 
smalle snel stromende stroompjes. Een 
belangrijke factor in bergstromen is de 
afwezigheid van zoetwatervissen boven 
de 1.500 meter. 

 S Moerasbos: Dit zijn laaglandbossen 
die zich op aangeslibde grond bevinden 
of in de nabijheid van riviermondingen 
en het gehele jaar door onder water 
komen te staan. De beplanting in deze 
bossen bestaat hoofdzakelijk uit palmen 
(Raphia, Manicaria, Astrocaryum en 
Bactris) en ze komen voor langs de Cari-
bische kust en het gebied ten zuidwesten 
van de Pacific en landinwaarts tot aan 
de mangrovebossen. Er zijn echter ook 
moerasbossen waar de beplanting bestaat 
uit bomen uit de families Mora, Pterocar-
pus, Brosimum en Pachira. In het droge 
noordwesten komt nog een apart soort 
moerasbos voor, dat op een ondergrond 
met aan de oppervlakte een zoute laag 
groeit. Deze bossen, die zich vlak na de 
mangrovebossen bevinden, bestaan uit 
Acacia, Caesalpina coniaria, Prosopis 
juliflora en Opuntia. In de gedeelten van 
deze moerasbossen met zoet water en een 
minimaal verschil in tij komen reptielen 
en kikkers voor om zich voort te planten. 
Deze dieren komen vanuit de bossen die 
overwegend op het land groeien. 

Terrestrische leefgebieden
De beschrijving van de leefgebieden op 
het land zal zich richten op veertien bio-
klimaten zoals die voorkomen in Costa 
Rica. Er zal een aantal soorten planten 
worden aangegeven welke karakteristiek 
zijn voor deze gebieden. Dit is maar een 
kleine opsomming, gezien de 450 soorten 
bomen die momenteel bekend zijn op 
La Selva Biological Station. In vroeger 
tijden bestond Costa Rica voor 90% uit 
bos, maar door de ontbossing in de jaren 
zestig en volgende is hier nog maar 20% 
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van over. Een groot gedeelte bestaat nu 
uit koffieplantages, bananenplantages, 
ananasplantages en grasland voor de 
veehouderij. De laatste jaren zijn ook vele 
percelen aangeplant met teakbomen om in 
de houtbehoefte te voorzien en daardoor 
bestaand bos te sparen.

De bossen in Costa Rica zijn onder te 
verdelen in bossen met soorten bomen die 
in het droge seizoen hun blad verliezen, 
bossen waarvan ongeveer 50% van de 
voorkomende soorten hun blad verliezen 
in de droge periode en bossen waarvan on-

geveer 75% van de voorkomende soorten 
bomen hun blad het gehele jaar behouden. 
In Costa Rica komen geen grote bestan-
den van naaldbomen voor, omdat deze 
soorten niet meer groeien ten zuiden van 
Nicaragua. Toch is er in de Cordilleras 
een Podocarpus uit de familie Podocar-
paceae gevonden.

 S Stranden en duinen langs de 
kust: Deze zanderige gebieden schei-
den de aanwezige bossen van de zee. Di-
rect na het kale zand groeien een aantal 

Typisch droog bos 
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lacerta73-3bin.indd   111 07/09/15   15:22



CostA riCA

112 Lacerta  Nummer 3/4 Jaargang 73

planten die goed resistent zijn tegen de 
zoute omstandigheden, zoals Ipomoea 
pescaprae, Hibiscus tiliaceous en An-
dropogon littoralis. Ook de bekende 
kokosnootpalmen komen hier voor. 
Iets verder landinwaarts vormt heester-
achtige beplanting (Chrysobalanus en 
Cocolobis) een vrij dichte rand. Weer 
iets verder komen dan de Heleconias en 
Gynerium voor. Dit type leefgebied is 
blootgesteld aan de intense zonnestra-
ling en er komen dan ook relatief weinig 
soorten reptielen voor. De soorten die 
wel worden gezien zijn onder andere 
Ameiva quadrilineata, Basiliscus vittatus 
(oostzijde), Cnemidophorus deppei en 
Sceloporus variabilis (westzijde).

 S Grasland:  Deze door de mens ontstane 
leefgebieden bestaan uit exotische 
grassen om te eten (vee) en hebben een 
permanent karakter. Op deze graslan-
den zijn echter her en der nog wel wat 
bomen blijven staan. In het natte seizoen 
vormen zich vaak plassen in de lager 
gelegen delen. Ook lopen er vaak kleine 
stroompjes door deze graslanden, die 
dienen als permanente watervoorraad. 
Merkwaardig genoeg worden er wel 
enkele soorten reptielen gevonden op de 
bomen, afgebroken takken of stobben 
en afrasteringen. De plassen worden be-
zocht door enkele soorten amfibieën. De 
hoger gelegen graslanden waren vroeger 
bossen bestaande uit voornamelijk eiken 
en hier worden onder rotsen nog sala-
manders en slangen gevonden.

 S Droog bos in de laaglanden: Dit bos is 
de meest zuidelijke vertegenwoordiger 
van een meer of minder doorlopende 
laaglandrug die zuidwaarts loopt langs 
de Pacifische kust vanuit zuidelijk 
Sonora, Mexico. Dit is ook het soort 
bos dat het meest te lijden heeft gehad 
van menselijk ingrijpen in Costa Rica 
en er is nog maar weinig over van de 
oorspronkelijke vorm. Droog bos is ge-
makkelijk te vernietigen door kappen en 
platbranden. Graan en katoen groeien 

goed op de overgebleven ondergrond. 
Door Hartshorn (1983) is het droge 
bos als volgt omschreven: het tropische 
droge bos is een laag bos waarvan onge-
veer 50% van de voorkomende soorten 
bomen hun blad verliezen in de droge 
periode. De kronen van de hoogste bo-
men bereiken een hoogte van ongeveer 
20 tot 30 meter en zijn parapluvormig 
zonder elkaar echt te raken. De bomen-
laag hieronder bestaat uit bomen met 
een hoogte van 10 tot 20 meter met een 
meer open kroon en over het algemeen 
zijn dit boomsoorten die het gehele 
jaar groen blijven. De onderbeplanting, 
voornamelijk heesters, is twee tot vijf 
meter hoog en bestaat uit planten die 
vaak doornen bezitten. Karakteristieke 
soorten in deze bossen zijn onder andere 
Achras zapota, Annona holosericae, 
Bursera tomentosa, Ceiba petandra en 
Ficus glabrata. Op goed doorlatende 
gronden wordt nog een tweede soort 
droog bos gevonden dat een stuk lager 
is. De kronen reiken hier niet verder dan 
15 tot 25 meter en een tweede laag van 
8 tot 15 meter. 

 S Vochtig bos in de laaglanden: Dit 
bos kent veel soorten beplanting en de 
meeste bomen blijven het gehele jaar 
groen. Waar het bos zich goed heeft ont-
wikkeld reiken de boomtoppen tot 50 
meter. De stammen zijn hoofdzakelijk 
glad en de bast is licht gekleurd. De eer-
ste 25 tot 35 meter zitten er geen takken 
aan de stammen en de kronen zijn over 
het algemeen wijd. De laag hieronder 
reikt tot 30 meter en deze bomen heb-
ben over het algemeen een smalle kroon. 
De onderbegroeiing is rijk aan palmen 
en 8 tot 20 meter hoog met ronde tot 
conische kronen, de bladeren hebben 
vaak lange, druipende toppen. De hees-
terlaag bestaat vaak uit dwergpalmen 
en grootbladige kruiden. Karakteristieke 
soorten voor dit type bos zijn onder an-
dere Alchornea costaricensis, Alchornea 
latifolia, Jacaranda lasiogyne, Jacaranda 
copaia en Virola sebifera. Laagland 
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bossen van dit type vallen onder invloed 
van de regenval uit de Pacific en langs de 
randen van Lake Nicaragua.

 S Nat bos in de laaglanden langs de 
Pacific: Dit bos in de laaglanden van 
zuidwest Costa Rica heeft verreweg 
de grootste diversiteit aan diersoorten. 
Door Hartshorn (1983) is dit type bos 
als volgt beschreven: Nat tropisch bos 
is een hoog, bijna altijd groen bos. De 
boomkronen reiken tot 55 meter hoogte 
en hebben een ronde tot parapluachtige 
vorm. De stammen hebben de eerste 
30 meter geen takken en hebben op 
borsthoogte een diameter van 1 tot 2 
meter. De bast is helemaal glad en licht 
gekleurd en de bomen hebben grote 
steunwortels. De bomenlaag hieronder 
bereikt een hoogte van 30 tot 40 meter 
en deze bomen hebben over het alge-
meen een ronde kroon en de steunwor-
tels ontbreken. De derde bomenlaag is 
10 tot 15 meter hoog en de vorm van 
de kroon van deze bomen is meestal co-
nisch. De bast is meestal glad en donker 
van kleur. De heesterlaag is 1½ tot 2½ 
meter hoog en bestaat hoofdzakelijk uit 
dwergpalmen en grootbladige kruiden. 
De bodembedekking door planten is 
schaars, evenals de lianen en de epifyten. 
Voorkomende soorten zijn onder andere 
Achras zapota, Apeiba aspera, Brosi-
mum terrabanum en Welfia georgii. 
Eenzelfde soort bos is gevonden in de 
laaglanden van Isla del Coco, maar 
wel met minder soorten beplanting. 
Ook waren de bomen minder hoog. 
Natte laaglandbossen komen voor in de 
meeste laaglanden rond de Pacific ten 
zuiden van de Rio Grande de Tarcoles 
en zijn het beste ontwikkeld rond de 
Golfo Dulce op Peninsula Osa. Zoals 
mag worden verwacht van bossen met 
een dergelijke diversiteit aan beplanting 
komen hier veel soorten reptielen en 
amfibieën voor. Zo zijn er minimaal 
125 soorten waargenomen in dergelijke 
bossen. 

 S Vochtig bos in de Atlantische 
 laaglanden: Deze variant kent con-
stant nattere condities dan de bossen 
van dit type, welke vallen onder het 
Pacifische regenregime. De regenval in 
de maanden januari tot maart is wel mi-
nimaal, maar er is toch niet echt sprake 
van een droog seizoen. Hartshorn 
(1983) beschrijft dit type bos als volgt: 
Tropisch vochtig bos is een hoog altijd 
groen bos. De kronen reiken tot 40 a 
50 meter hoog en zijn meestal wijd van 
vorm. De stammen zijn slank en vrij 
van takken tot een hoogte van 25 tot 35 
meter, de diameter van de stam is vaak 
minder dan 100 cm op borsthoogte en 
de bast is lichtgekleurd. De bomenlaag 
hieronder is ongeveer 30 meter hoog 
met smalle kronen. Palmen, en dan met 
name Scheelea rostrata, zijn rijkelijk 
aanwezig behalve in de iets koelere 
gebieden. De volgende bomenlaag is 8 
tot 20 meter hoog met ronde tot conisch 
gevormde kronen. De heesterlaag be-
staat hoofdzakelijk uit dwergpalmen en 
grootbladige kruiden. De grond is over 
het algemeen kaal met hier en daar een 
enkele varen. Lianen en epifyten zijn 
rijkelijk aanwezig. Veel voorkomende 
planten in dit type bos zijn Alfaroa 
costaricensis, Bursera simaruba, Croton 
glabellus, Piper candelarianum. De di-
versiteit aan soorten is groot in dit soort 
bos, waar ook 48 soorten amfibieën en 
87 soorten reptielen voorkomen.

 S Nat bos in de Atlantische 
 laag lan den: Tropisch nat bos is een 
hoog, altijd groen bos. Sommige soorten 
zijn half bladverliezend, maar dat 
verandert niet het altijd groene beeld 
van dit soort bos. De kronen reiken 
tot 45 à 55 meter hoog, met een ronde 
parapluachtige vorm. De stammen zijn 
tot een hoogte van 30 meter takvrij en 
hebben een diameter van 1 tot 2 meter 
op borsthoogte. De laag hieronder is 
30 tot 40 meter hoog met ronde kronen 
en slanke stammen zonder steunwortels. 
De onderste laag bomen is 10 tot 25 me-
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ter hoog met smalle conisch gevormde 
kronen en slanke stammen die vaak 
gedraaid zijn. Diep wortelende palmen 
zijn rijkelijk aanwezig. De heesterlaag 
is 1½ tot 2½ meter hoog en bestaat 
veelal uit dwergpalmen en grootbladige 
kruiden. De bodem is vrij kaal met 
sommige varens en Selaginella. Lianen 
zijn niet gewoon hier en ook epifyten en 
boomwurgers worden niet veel gezien. 
Specifieke soorten in dit type bos zijn 
onder andere Anaxagorea costaricensis, 
Swartzia simplex, Terminalia oblonga, 
Tovomita nicaraguensis. Deze bossen 
zijn het rijkste leefgebied voor amfibieën 
en reptielen aan de Atlantische zijde en 
het aantal soorten komt overeen met 
de bossen rond de Golfo Dulce aan de 
Pacifische zijde.

 S Vochtig bos in de uitlopers van het 
 gebergte: Dit soort bos groeit in cen-
traal Costa Rica op de overgang tussen 
het laagland en het gebergte. Men kan 
dit type bos plaatsen tussen de droge en 
vochtige bossen uit noord Costa Rica en 
de vochtige beplanting in de hoger gele-
gen gebieden. Het is een bos bestaande 
uit twee lagen, half bladverliezend, sei-
zoensgebonden en niet overdreven hoog. 
De hoogste bomen reiken tot ongeveer 
25 meter en in het droge seizoen laten 
ze hun blad vallen. De kronen zijn vaak 
plat, breed of parapluvormig. De stam-
men zijn relatief kort en vaak met een 
schilferachtige bast. Veel bomen hebben 
samengesteld blad. De bomenlaag 
hieronder is 10 tot 20 meter hoog, altijd 
groen met rond tot conisch gevormde 
kronen. De stammen zijn kort, vaak 
gedraaid en hebben een vrij gladde tot 
iets ruwe bast. De heesterlaag is twee tot 
drie meter hoog en bestaat uit houtach-
tige gewassen, waarvan sommige stekels 
bevatten. De bodembedekking is karig 
en epifyten komen ook niet veel voor. 
Dit soort bos is door de mensen flink 
teruggebracht, omdat men de gronden 
is gaan gebruiken voor koffieplantages. 
Dit gebeurt in de streek met de groot-

ste bevolkingsdichtheid, namelijk de 
Meseta Central. In afgelegen gebieden 
zijn nog de volgende soorten te vinden 
Anarcadium, Aracia, Gauzuma, Persea, 
Randia. Ondanks het feit dat mense-
lijke activiteiten hun tol hebben geëist 
komen er toch enkele soorten amfibieën 
(Agalychnis annae, Hyalinobatrachium 
fleischmanni), hagedissen (Norops 
intermedius, Sceloporus malachiticus) 
en slangen (Ninia maculata, Micrurus 
nigrocinctus) voor en dan met name in 
tuinen en braakliggende terreinen, zelfs 
tot in San Jose. Veel soorten komen nog 
steeds voor in afgelegen/afgeschermde 
gebieden afgewisseld met koffieplantages.

 S Nat bos in de uitlopers van het 
 gebergte: Dit type bos komt voor 
langs de lage uitlopers van het gebergte 
met een lang droog seizoen omdat 
ze vallen onder het Pacifische regen-
regiem van noord Costa Rica. Dit bos 
is half groenblijvend en bestaat uit twee 
bomenlagen en één struikenlaag. De 
kronen reiken van 30 tot 40 meter en 
zijn meestal rond tot wijd van vorm. Ze 
hebben steunwortels maar deze zijn niet 
extreem groot. De bast is meestal bruin 
of grijs en de bladeren zitten vaak als 
toefjes aan het einde van de takken. De 
laag hieronder is 10 tot 20 meter hoog 
met een dichte kroon en een gladde, 
donkere bast. De heesterlaag is twee 
tot drie meter en vrij dicht. De bodem-
bedekking is karig met enkele varens. 
Er komen wel epifyten voor maar niet 
in grote mate. De meeste bomen zijn 
bedekt met een dikke laag mos. Voor-
komende soorten zijn onder andere Al-
chornea latifolia, Brosimum panamense, 
Ficus sp., Ocotea cernua, Nectandra 
sp. Er komen veel soorten amfibieën en 
reptielen voor in deze bossen omdat zo-
wel laagland soorten als soorten uit het 
laaggebergte in dit gebied samenkomen. 
Rond de stroompjes leven veel kikkers 
welke in dergelijke stroompjes hun 
eitjes leggen en ook een groot aantal 
Craugastor soorten komt hier voor. Ook 
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vele soorten Norops, en slangen welke 
reptielen en amfibieën op de menulijst 
hebben staan zijn hier te vinden.

 S Regenwoud in de uitlopers van het 
 gebergte: Dit type bos komt in een 
groot gedeelte van Costa Rica voor op 
de uitlopers van het gebergte. Met name 
op de hellingen aan de Pacifische kant 
van de Cordillera de Tilaran en op de 
zuidhellingen van de Cordillera Central. 
Dit is een zone met veel regenval en vol-
gens Coen (1983) zijn er plaatsen waar 
het 320 tot 359 dagen per jaar regent. 
Dit bos is altijd groen en de kronen 
reiken van 30 tot 40 meter hoog met een 
ronde of paraplu vorm en rechte takken. 
De bomen hebben steunwortels maar 
deze zijn niet groot. De bast is bruin, 
zwart of grijs. De laag hieronder is vrij 
dicht en heeft een hoogte van 15 tot 25 
meter. De vorm van de kroon is rond 
tot conisch en de bast is dun en licht tot 
donker gekleurd. Ook de onderbegroei-
ing is vrij dicht en vaak moeilijk te on-
derscheiden van de tweede bomenlaag. 
Deze derde laag is 8 tot 15 meter hoog 
met grillige stammen en horizontale 
takken. De heesterlaag is twee tot drie 
meter hoog en zeer dicht. Boomvarens 
komen veel voor in deze laag terwijl 
dwergpalmen zeldzaam zijn. De bodem 
is bijna geheel begroeid met varens en 
grootbladige kruiden. Epifyten, lianen 
en mos begroeien bijna alle mogelijk op-
pervlakken. Typische soorten in dit type 
bos zijn onder andere Alnus jorullensis, 
Billia colombiana, Clethra gelida, Clusia 
alata, Inga punctata, Ulmus mexicana 
en Viburnum sp. 

 S Vochtig bos in het laaggebergte: Dit 
soort bos komt alleen voor in kleine 
gebieden welke aansluiten bij de Meseta 
Central. Het is een open altijd groen bos 
van gemiddelde hoogte met twee tot drie 
lagen. De hoogste bomen zijn meestal 

eiken van 30 tot 35 meter hoog met 
hun zware en knoestige takken. De laag 
hieronder is vrij open met altijd groene 
bomen van 20 meter hoog. Ze hebben 
slanke stammen en ronde tot conische 
kronen. De heesterlaag is twee tot vijf 
meter en vrij dicht met soorten van 
zacht hout en vrij grote bladeren. De 
bodem is kaal met hier en daar wat gras 
en breedbladige kruiden. Karakteristieke 
planten voor dit type bos zijn onder 
andere Alnus jorullensis, Ilex pallida, 
Quercus acuta, Quercus eugeniaefolia, 
Rhamnus capreaefolia en Urera caraca-
sana.

 S Nat bos in het laaggebergte: Dit type 
bos wordt hoofdzakelijk gevonden in 
gebieden met relatief veel regen op de 
Pacifische hellingen. Ze vallen onder het 
neerslag regiem van de Cordillera de 
Tilaran en de Cordillera Central. Het 
is een altijd groen bos van gemiddelde 
hoogte met twee bomenlagen. De hoog-
ste bomen zijn 20 tot 25 meter hoog 
maar sommige aanwezige eiken kunnen 
hoger zijn. De bomen hebben stevige 
stammen met zware grillige takken en de 
kroon is parapluvormig. De laag hieron-
der is vrij open met bomen van vijf tot 
tien meter hoog. De heesterlaag is vrij 
dicht met een hoogte van twee tot drie 
meter en palmen komen niet veel voor. 
De bodem is rijk begroeid met varens en 
begonia’s. Kleine orchideeën, bromelia’s 
en varens komen veel voor en op de 
boomstammen groeit vaak een laag mos. 
Typische planten zijn Cornus disciflora, 
Ficus sp., Mauria biringo, Prunus annu-
laris en Quercus oocarpa. In dit type bos 
komen veel salamanders en kikkers voor 
en ook een aantal Norops soorten en 
kleine slangen zoals Geophis, Ninia en 
Rhadinaea. Ook Botriechis nigroviridis 
wordt hier gevonden. Deze diersoorten 
worden ook gevonden in het vochtig bos 
in het laaggebergte.
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R e i s v e r s l a g

C o s t a  R i c a  2 0 1 4

Het reisgezelschap bestond uit Ina, Jan, Addi en Elna. Addi is de broer 
van Jan en Elna is de vrouw van Addi (het was dus een soort familie-
reis). Addi en Elna waren nog nooit in Costa Rica geweest, maar hebben 
wel genoten van de natuur in Ecuador en Suriname. Ze hadden dus wel 
enig idee wat hen te wachten stond. 

Voorafgaand hadden we afgesproken 
dat iedereen één speciale activiteit op het 
programma mocht zetten en daaromheen 
zouden we dan de reis gaan plannen. Door 
middel van de foto’s bij dit artikel hopen 

we jullie een beeld te geven van onze reis. 
Natuurlijk zullen we melding maken van 
onze herpetologische waarnemingen en 
daar ook de nodige foto’s van laten zien.
Het vertrek van de reis stond gepland op 

Fruitstal met vers 

fruit langs de weg 

richting Monte 

Verde
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donderdag 6 maart 2014 en in alle vroegte 
(05.00 uur) stonden we bij Addi en Elna 
aan de deur om de koffers in de auto te 
laden. Eenmaal op Schiphol werden de 
nodige veiligheidsmaatregelen doorlopen 
en rond de klok van 11.00 uur stegen we 
op voor een vlucht van ongeveer zeven uur 
naar New York.

Hier hadden we een overstaptijd van 
bijna drie uur, die voor het grootste 
gedeelte in beslag werd genomen door 
douanebeslommeringen (wij adviseren om 
minimaal twee en een half uur overstaptijd 
in te calculeren als over Amerika wordt 
gevlogen). 

Hierna stapten we weer in het vliegtuig, 
voor de tweede etappe van ruim zes uur 
naar het vliegveld in Alajuela.

Rond de klok van 21.00 uur plaatselijke 
tijd gingen we richting ons vaste overnach-
tingsadres op nog geen vijf minuten van 
het vliegveld. Hier hebben we gelijk onze 
eerste waarneming gedaan aan Hemidac-
tylus frenatus, welke in grote aantallen 
voorkomt.

Op vrijdag 7 maart stond de reis naar het 
Monte Verde gebied op het programma. 
Dit gebied staat met name bekend om zijn 
nevelwouden en het ligt aan de westelijke 
hellingen van de Cordillera de Tilaran.

Nadat we onze huurauto in ontvangst 
hadden genomen gingen we rond de klok 
van 09.00 uur op pad naar Santa Elena. 
We reden door bergachtig gebied met 
prachtige vergezichten. De temperatuur 
onderweg liep al snel op tot 35°C. Voor de 

Entree van de 

Frog pond, welke 

niet is te missen

1
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Ctenosaura similis 

bij een wegres-

taurant

Klimaatgegevens 

Monte Verde 

gebied
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tijd van het jaar is dat niet vreemd, want 
in Costa Rica is het dan aan de westkust 
volop zomer. Dit was ook wel te zien aan 
de omgeving, want deze was vrij droog. 
Met name de beplanting vlak langs de weg 
was voorzien van een dikke laag stof.

Onderweg hebben we nog even een stop 
gemaakt bij één van de vele fruitstallen 
om wat vers fruit in te slaan. We deden 
onze tweede waarneming aan een aan-
tal Ctenosaura similis, voordat we rond 
13.30 uur aankwamen bij onze hostel. De 
temperatuur was inmiddels gedaald tot 
een aangename 28°C, en dit kwam omdat 
we nu op een hoogte van ongeveer 1.500 
meter verbleven.

Nadat we ons hadden geïnstalleerd 
gingen we op weg naar de Frog Pond. Dit 
is een gebouw waarin een aantal terraria 
zijn gebouwd om zo bezoekers een blik te 
gunnen op de kikkers die voorkomen in 
Costa Rica. Het waren niet echt showbak-
ken maar zodanig ingericht dat de dieren 
zich er thuis konden voelen. 

De soorten die je er kunt vinden zijn 
onder andere Oophaga pumilio, Oophaga 
granulifera, Rhinella marina, Rhaebo 
haematiticus, Smilisca phaeota, Agalych-
nis callidryas, Dendrobates auratus et 
cetera. Op je toegangsbewijs had je ook 
’s avonds toegang tot de Frog Pond zodat 
je de nachtactieve kikkers kon zien. Het 
was voor terrarianen misschien niet echt 
spectaculair maar toch wel aardig om te 
zien. In hetzelfde gebouw is ook nog een 
vlindertuin en een verzameling van opge-

Bij de meeste 

Nationale Parken 

staan dergelijke 

borden zodat je 

weet dat je goed 

zit

ß Megaphobema 

mesomelas
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zette insecten te zien.
Zaterdag 8 maart stond in het teken van 
een bezoek aan Reserva Santa Elena. We 
hadden hiervoor gekozen omdat we al 
meerdere malen in het Nationaal park 
Monte Verde zijn geweest. Ook in dit 
Reserva hadden we te maken met het ne-
velwoud op ongeveer 1.500 meter hoogte. 
Aan dieren hebben we niet veel gezien, 
maar de beplanting was prachtig, met veel 
epifyten.

Er waren ook veel vogels te bewonde-
ren, maar daarvoor is het wel zaak om een 
goede verrekijker of telelens mee te nemen, 
omdat ze veelal hoog in de bomen zitten. 
Na een dag wandelen en bijna terug bij de 
uitgang, werd nog een Roodknievogelspin 
gezien (Megaphobema mesomelas). 

’s Avonds stond een nachtwandeling op 
het programma met als starttijd 19.30 uur. 
Tijdens deze wandeling werden de nodige 
insecten gezien en wat neusberen (Na-
sua narica), maar door de droogte geen 
kikkers. De temperatuur was inmiddels 
gedaald tot Nederlandse waarden van 
ongeveer 16°C.

à

Vulkaan Arenal in 

het zonlicht

Lepidodactylus 

lugubris

Scinax elaeo-

chroa in onze 

badkamer
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Op zondag 9 maart zijn we verder getrok-
ken naar La Fortuna, dit is een leuk dorp 
onderaan de voet van de bekende vulkaan 
Arenal. Om hier te komen moesten we om 
het gehele Lake Arenal heen rijden. Dit is 
een prachtige tocht waarbij de vulkaan 
vanuit diverse kanten bekeken kon wor-
den. Het moet dan echter wel helder zijn 
en wij hadden de pech dat het de gehele 
dag zwaar bewolkt was.

We hebben dit gebied al vaker bezocht 
en wisten ook dat we hier meer herpeto-
logische waarnemingen zouden gaan doen 
dan in het Monte Verde gebied. De tem-
peratuur was hier ook aanzienlijk hoger. 
Tijdens onze rit hier naar toe onderweg 
werd nog even een verkenning gedaan hoe 
bij de Hanging bridges te komen. 

Hier aangekomen werden we getrak-
teerd op een Blauwgele ara (Ara ararauna) 
en een trogon (Trogon violaceus) in een 
boom vlakbij de ingang. ’s Avonds hebben 
we de eerste regen gehad, wat echter niet 
veel voorstelde maar ons wel de mogelijk-
heid gaf om rondom de cabinas op zoek te 
gaan naar kikkers. 

In de tuin van de Lodge waar we drie 

ß Dendropsop-

hus phlebodes bij 

de vijver

â Bloemen van 

Etlingera elatior 

langs het pad op 

de Cerro Chato

à

Beplanting op de 

Cerro Chato
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nachten zouden verblijven lag een kleine 
vijver, en daar hebben we ook een aantal 
kikkers gevonden zoals Leptodactylus 
poecilochilus en Dendropsophus phlebo-
des. Natuurlijk werd ook een Rhinella ma-
rina gespot, want die komt in geheel Costa 
Rica voor. Op de deur van onze kamer zat 
ook een Norops limifrons en verder veel 
Lepidodactylus lugubris.

Maandag 10 maart stond in het teken 
van de beklimming van de Cerro Chato. 
Dit is een kleine vulkaan direct naast de 
Arenal met een mooi groen kratermeer. We 
vertrokken in de regen bij een tempera-
tuur van 24°C. De top ligt op 1.130 meter 
hoogte. 

Nadat we deze hadden bereikt volgde 
een helse afdaling, mede door de regen, 
naar het kratermeer. Dit lag volledig in 
de mist. We zijn toch maar een poosje 
gebleven en van tijd tot tijd trok de mist 
iets op, zodat we het meer toch hebben 
kunnen zien. 

Terug naar boven wierpen we nog een 
blik achterom, en toen was het meer in 
zijn volle glorie te zien. Tijdens deze wan-
deling hebben we Lithobates warszewit-
schii nog waargenomen. Ook een Ameiva 
quadrilineata konden we toevoegen aan 
ons lijstje.

Na terugkomst van de Cerro Chato zijn 
we gelijk doorgelopen naar de waterval 
van Fortuna. Dit is een plaatselijke at-
tractie waar ook veel lokale mensen gaan 
kijken. Deze waterval is ongeveer 75 meter 
hoog en in het meer aan de voet van de 
waterval wordt veel gezwommen. We 
hebben hier verder geen herpetologische 
waarnemingen meer gedaan.

Een grotkrekel op 

het menu van een 

spin in de Venado-

grotten

4
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Ook dinsdag 11 maart hadden we weer 
een vol programma. Deze dag gingen we 
naar de Venado grotten (gewenste activi-
teit van Addi) en de Hanging Bridges. De 
Venado grotten liggen op een hoogte van 
350 meter en bestaan uit een heel stelsel 
waarvan nog maar een klein gedeelte in 
kaart is gebracht. Gewapend met kaplaar-
zen en een helm + lamp gingen we de grot-
ten in. Het was veel klimmen, klauteren 
en kruipen (soms door het koude water). 
We hebben heel veel vleermuizen gezien en 

ook veel spinnen en krekels. In een klein 
plasje vonden we ook nog een slang, maar 
we hebben nog geen idee om welke soort 
het ging. Volgens de gids werden er zelden 
slangen in de grotten gevonden. De stalag-
mieten en stalactieten waren prachtig om 
te zien. In het gesteente zat nog een fossiel 
van een kikker en een schildpad.

In de middag hebben we een bezoek 
gebracht aan de Hanging Bridges. Dit zijn  
ijzeren loopbruggen welke opgehangen 
zijn aan stalen kabels waardoor je tussen 
de boomtoppen doorloopt en zo de flora 
en fauna van de canopy kunt zien. De 
hoogte van deze bruggen varieert van 15 
tot wel 35 meter hoog.

We hebben hier ruim drie uur gewan-
deld en veel dieren gezien waaronder drie 
soorten apen (Ateles geoffroyi, Alouatta 
palliata en Cebus capucinus), veel vogels, 

Druipsteen 

genaamd La 

Papaya in de 

Venado grotten 

Hanging Bridges, 

een mooie 

manier om de Ca-

nopy te bekijken

à Ara ararauna 

(Blauwgele ara)

àà

Bloem van één 

van de vele 

Heliconia-soorten
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neusberen en slechts één reptiel (Norops 
limifrons). In een plasje bij een kleine wa-
terval zaten enorm veel kikkervissen en 
gezien het aantal vermoeden wij dat het 
hierbij ging om kikkervissen van Rhinella 
marina.

De temperatuur overdag bedroeg 
ongeveer 29°C, met ’s avonds een kleine 

daling naar 22°C. In onze douche vonden 
we nog een Scinax elaeochroa. 

Na het diner hebben we nog een 
rondje in de tuin gedaan, en behalve de 
eerder genoemde kikkersoorten werd 
er nog een kleine kikker (waarschijnlijk 
een Pristimantis) gevonden in een droge 
greppel.

Basiliscus plu-

mifrons in de tuin 

van Heliconia 

Island 

à

Norops humilis 

in de tuin van 

Heliconia Island
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Woensdag 12 maart zijn we weer vertrok-
ken naar onze volgende bestemming; 
Heliconia Island vlakbij Puerto Viejo de 
Sarapiqui. Na een rit langs talloze Yucca- 
en suikerrietvelden kwamen we aan bij 
onze verblijfplaats voor twee nachten. Na 
het wegbrengen van de koffers zijn we 
gelijk de tuin maar in gegaan. Deze was 
prachtig aangeplant met veel (je raadt het 
al) Heliconia soorten. We vonden al vrij 
snel Basiliscus plumifrons en een Nor-
ops humilis. In de bomen langs de rivier, 
Heliconia Island ligt tussen twee rivieren, 
zagen we een jonge Drieteenluiaard (Bra-
dypus variegatus). 

’s Avonds maakten we weer een rondje 
door de tuin en ook toen werden weer 
een aantal luiaards gezien. Op herpetolo-
gisch gebied hebben we Rhinella marina, 
Rhaebo haematiticus, Smilisca phaeota, 
Smilisca sordida en Basiliscus vittatus 

á Rhaebo haema-

titicus 

à Basiliscus 

vittatus

â Klimaatgege-

vens La Selva
6
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kunnen spotten. Het merendeel van deze 
waarnemingen was dicht in de buurt van 
de vijver in de tuin. De temperatuur in de 
avond was 25°C en de luchtvochtigheid 
85%. ’s Nachts en vroeg in de morgen 
hebben we een klein beetje regen gehad.

Op 13 maart zijn we, bij een temperatuur 
van 31°C, naar Tirimbina Jungle geweest. 
Dit is een park vlakbij Heliconia Island en 
er is een onderzoeksstation naar vleermui-
zen gevestigd. Ondanks het beetje regen 
dat was gevallen, was het er enorm dor en 
droog.

Via een lange hangbrug kwam je in de 
jungle welke achter de snelweg ligt. Hal-
verwege deze hangbrug is een wenteltrap 

en als je die afgaat kom je op een eilandje 
tussen twee rivieren. Op dit eilandje heb-
ben we veel Oophaga pumilio gevonden. 
Tussen de rotsen langs één van de rivieren 
hebben we een aantal Ameiva festiva ge-
spot en duizenden jonge Rhinella marina.

Tijdens onze wandeling over dit eilandje 
hebben we ook nog een groot aantal 
vogels gezien waaronder de Keel-billed 
Toucan (Ramphastos sulfuratus). In de 
jungle hebben we ook weer een groot 
aantal Oophaga pumilio gevonden tussen 
de strooisellaag en zelfs tussen de stenen 
van een drooggevallen rivier. Verder heb-
ben we nog een Craugastor soort (voor-
heen Eleutherodactylus) gezien, een aantal 
Norops soorten waarvan we de naam nog 
niet hebben achterhaald en een Spheno-
morphus cherriei (een kleine skink).

Vlakbij de uitgang liepen we nog tegen 
een Brulaap en een Agouti (Dasyprocta 
punctata) aan. Als uitsmijter stak er nog 
een jonge slang (Coniophanes fissidens)  
ter grootte van een regenworm over.

Oophaga pumilio 

tussen de stenen 

langs de rivier-

bedding

Oophaga pumilio 

met ‘blauwe 

broek’

ä Coniophanes 

fissidens

à Strand bij 

Cahuita dat paral-

lel loopt aan het 

Nationaal Park 

Cahuita
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Vrijdag 14 maart zijn we naar de Caribi-
sche kust gegaan. Onze plaats van bestem-
ming was Cahuita, waar een prachtig Na-
tionaal park is (dit was de wens van Ina). 
Om dit park te betreden hoef je geen entree 
te betalen maar wordt een gift gevraagd 
om het park te kunnen onderhouden. De 
rit duurde ongeveer 3½ uur en de tempera-
tuur liep weer al snel op naar 31°C. 
Bij aankomst in het hotel vonden we al 
snel een koppeltje Norops lemurinus. 
De rest van de middag hebben we lekker 
gezwommen in de Caribische zee en wat 
geluierd. ’s Avonds zijn we nog even bij de 
ingang van het park geweest en hebben 
daar en jonge Caiman crocodilus gezien. 
De temperatuur was ’s nachts teruggelopen 
naar 26°C en er was een klein beetje regen 
gevallen.

Deze dag (zaterdag 15 maart) gingen we 
het NP Cahuita met een bezoek vereren 
en de verwachtingen waren gezien onze 
vorige bezoeken weer hoog gespannen. 
Rond 09.00 uur gingen we het park in en 
werden we al direct geconfronteerd met 
een groot aantal Iguana iguana. De wan-
deling door dit park is geheel vlak en op 
sommige plaatsen loopt de trail maar twee 
meter van het strand.

We hebben deze dag een afstand van 
14 kilometer afgelegd (heen en terug) met 
een gemiddelde snelheid van 2 kilometer 
per uur. We zijn deze wandeling zeker niet 
teleurgesteld, want we hebben verschrik-
kelijk veel dieren gezien. Hier een opsom-
ming:

Zoogdieren: twee soorten apen, neus-
beren, wasberen (Procyon lotor), twee 

Knabbelende 

Sciurus variega-

toides (eekhoorn) 

in NP Cahuita

à Oxybelis 

aeneus

à Toegangsbord 

indianen
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soorten luiaards (Bradypus variegatus en 
Choloepus hoffmanni), eekhoorns (Sciurus 
variegatoides).

Reptielen: Ameiva quadrilineata, 
Botriechis schlegelii, Oxybelis aeneus, 

Basiliscus vittatus, Basiliscus plumifrons, 
Gonatodes albogularis, Norops pentapri-
on, Norops limifrons, Norops lemurinus

Vogels: teveel om op te noemen.

Klimaat gegevens 

Cahuita

Jonge Iguana 

iguana op de 

“kwekerij”

à Dendrobates 

auratus aan de 

Atlantische kant 

van Costa Rica
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Na een dag met vele herpetologische 
waarnemingen gingen we vandaag (zondag 
16 maart) op stap met gids voor een tour 
waarbij vier activiteiten op het programma 
stonden. De gids was een echte local, 
welke alles op zijn blote voeten deed. De 
eerste activiteit bestond uit het bezoek aan 

Klimaatgegevens 

vulkaan Irazu

ß Leeg krater-

meer van Vulkaan 

Irazu. Zie de foto 

op de titelpagina 

(96/97) voor de 

situatie met wa-

ter in hetzelfde 

kratermeer in 

2012

á Uitzicht over 

de Cordillera de 

Talamanca
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een leguanenfarm net buiten Puerto Veijo 
de Talamanca. We hadden ons vooraf een 
voorstelling gemaakt, maar die kwam bij 
lange na niet uit. Er stonden slechts een 
paar kooien van gaas met daarin vele 
jonge leguanen en de ouderdieren zaten in 
betonnen bakken welke niet echt afge-
sloten waren. Deze dieren worden hier 
gekweekt om in het wild te worden uitge-
zet. Tijdens een korte wandeling naar een 
uitkijktoren kwamen we nog een aantal 
Dendrobates auratus tegen. Op de bomen 
onderweg zaten diverse termieten nesten 
dus kwamen we er niet onderuit om ook 
deze even te proeven. De tweede activiteit 
bestond uit het bezoek aan een waterval 
vlak in de buurt van Bri Bri. Aangezien 
we al veel watervallen hadden gezien ging 
Jan hier op zoek naar Oophaga pumilio, 
welke regelmatig werden gehoord. Na wat 
zoekwerk werden ze ook daadwerkelijk 
gevonden, waaronder een gehele rode vari-
eteit. De derde en vierde activiteit vonden 
op dezelfde locatie plaats, namelijk bij 
een indianenstam genaamd de Watsi. Hier 
kregen we uitleg over allerlei medicinale 

planten welke door deze indianen worden 
gebruikt bij aandoeningen zoals buikpijn, 
kortademigheid etc. We konden ook nog 
ervaren hoe het is om met pijl en boog te 
schieten. Op deze manier gingen de india-
nen vroeger op jacht. Als laatste werd ons 
getoond hoe de chocolade wordt gemaakt, 
met als afsluiter een lekker kommetje 
warme chocolademelk. Terug bij het hotel 
namen we nog een  duik in de Caribische 
zee en zo kwam ook aan deze dag weer 
een einde.

Maandag 17 maart stond te boek als een 
reisdag. Vanuit Cahuita zijn we eerst naar 
Volcan Irazu gereden om het mooie groene 
kratermeer te bewonderen. Eenmaal daar 
aangekomen bleek het meer volledig te 
zijn opgedroogd. Een heel bijzondere 

Rhinella marina
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ervaring, omdat in 2012 nog volop water 
in de krater stond. We hebben nog even 
rondgewandeld en gingen daarnaweer op 
weg naar de volgende bestemming. Dit 
was San Gerardo de Rivas aan de voet 
van de hoogste berg in Costa Rica. Deze 
hoogste berg is de Chirripo en deze heeft 
een hoogte van 3.819 meter. Het plan was 
dat Addi en Jan in twee dagen naar de 
top zouden lopen, met overnachting op de 
berg, en weer terug (de lang gekoesterde 
wens van Jan). Door problemen met het 
darmstelsel (bij alle vier!) is hier echter 
niets van gekomen. De herpetologische 
waarnemingen deze dag zijn beperkt 
gebleven tot een Smilisca phaeota en He-
midactylus frenatus.

Deze dag (dinsdag 18 maart) zou het dus 
eigenlijk moeten gebeuren voor Addi en 
Jan maar zoals gezegd door lichamelijk 
ongemak liep dit anders. Elna en Jan 
hebben deze dag wel een deel van de berg 
beklommen tot aan een hoogte van 2.513 
meter. De lengte van deze klim was 8 kilo-
meter dus hebben we die dag 16 kilometer 
afgelegd. We hebben prachtige vergezich-

á Ceryle torqua-

tus (grootste 

ijsvogel in Costa 

Rica)

ä Wandeling in 

rivierengebied 

tijdens de droge 

periode

àAra macao in 

Puerto Jimenez

àà Jonge Amei-

va leptophrys
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ten gezien maar helaas geen herpetologi-
sche waarnemingen gedaan. Wel kwamen 
we een aantal keren paarden, beladen met 
zakken koffiebonen, tegen. Door het iets 
gematigder klimaat groeien er op de flan-
ken van de berg veel koffiestruiken.

Omdat de wandeling naar de top van de 
Chirripo niet doorging zijn we een dag 
eerder dan gepland richting Peninsula Osa 
gegaan. Hier zijn we dus op woensdag 19 
maart aangekomen en we waren inmiddels 
dus al bijna twee weken onderweg. Voor 
Ina en Jan was het als thuiskomen, omdat 
ze hier bijna 2½ jaar hebben gewoond en 
sinds 2010 elk jaar nog terugkomen. Deze 
keer hadden we gekozen voor een slaap-
plaats in La Palma. Dit is een klein dorpje 
waar de indiaanse invloeden nog goed 

13
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zichtbaar zijn. Het ligt aan de rand van 
het NP Corcovado en vlakbij is nog een 
indianenreservaat, waar de Guaymi stam 
leeft. Ina en Jan hebben nog steeds regelma-
tig contact met deze indianen. De middag 
hebben we lekker luierend doorgebracht en 
genoten van een aantal Basiliscus basiliscus, 
welke in de tuin van de Lodge rondliepen. 
’s Avonds werd nog een Rhinella marina en 
Hemidactylus frenatus gespot.

Vandaag, donderdag 20 maart, stond 
de wandeling door wat Ina en Jan het 
rivierengebied noemen op de rol. Ze waren 
hier al ettelijke keren geweest, en iedere 

keer zag het landschap er weer anders uit, 
omdat de rivier na iedere regenperiode zijn 
loop verandert. Deze wandeling bestond 
uit een trail over land en dan de terugweg 
geheel door de rivier. Moeilijkheid hierbij 
waren vaak de gladde stenen onder water, 
dus voorzichtigheid was geboden. De 
temperatuur had zijn gebruikelijke waarde 
van 32°C weer bereikt. Het rivierengebied 
kenmerkte zich door de grote hoeveel-
heid vogels, waaronder ijsvogels, reigers, 
trogons, gieren, haviken, ibissen et cetera, 
verder Basiliscus basiliscus, Ameiva’s en 
met enig geluk ook Dendrobates auratus en 
Phyllobates vittatus. In het water zwommen 
zoals bijna altijd weer duizenden kikkervis-
jes van Rhinella marina. Deze wandeling 
nam bijna de gehele dag in beslag en toen 
we aan het einde van de middag weer in La 
Palma aankwamen vielen er een paar drup-
pels regen. ’s Avonds na het eten ging het 
omstreeks 21.00 uur echt regenen en wer-
den we getrakteerd op een tropische bui.

Op weg naar ons 

startpunt Los 

Patos

à Lithobates 

warszewitschii
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Vrijdag 21 maart hadden we onszelf een 
soort rustdag toebedeeld. We gingen eerst 
op bezoek bij een kennis van Ina en Jan in 
Guadaloupe (een kleine gemeenschap net 
buiten La Palma), die prachtige souvenirs 
maakt van hout en rivierkeien. Helaas was 
hij niet thuis, want hij werkt ook als gids 
en was een aantal dagen met toeristen in 
NP Corcovado. Aangezien wij dit ook nog 
gingen doen was de kans aanwezig dat we 
hem in het park nog tegen zouden komen. 
Nadat Elna wat souvenirs had gekocht 

15
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gingen we naar Puerto Jimenez. Dit is 
de grootste plaats op Peninsula Osa, die 
stamt uit de tijd dat er enige goudkoorts 
heerste in Costa Rica.

Ons bezoek aan dit dorpje stond in het te-
ken van het vinden van Ctenosaura similis 
bij de haven en het spotten van de Rode 
ara (Ara macao). We hadden geluk en 
konden bij de oude kademuur weer leuke 
plaatjes schieten van de daar aanwezige 
kleine populatie Zwarte leguanen. Via een 
korte wandeling door het dorp kwamen 
we aan bij de “pier” en daar vonden we 
Ara macao. Ze zitten bijna altijd wel in de 
bomen bij de pier, dus ook hier hebben we 
weer de nodige plaatjes kunnen schie-
ten. Aangezien de temperatuur weer was 
opgelopen tot 33°C, hebben nog gauw wat 
boodschappen gedaan en vertrokken we 
weer richting La Palma. Net aangekomen 
gingen de hemelsluizen weer open en wer-

den we weer getrakteerd op een tropische 
bui. Nadat het weer droog was geworden 
gingen we op weg naar  Playa Blanca. Dit 
is een strand net buiten La Palma waar we 
nog wat gezwommen hebben in de Golfo 
Dulce. Op enige afstand zagen we nog 
dolfijnen jagen op een school sardientjes.

Als laatste stond de wens van Elna op het 
programma (al wilden we dit wel allemaal 
heel erg graag) en zouden we drie dagen 
gaan verblijven in NP Corcovado (op 22, 
23 en 24 maart). We werden om 05.00 uur 
opgehaald met een “taxi” die ons naar het 

ß Hypsiboas 

rosenbergi bij 

rangerstation La 

Sirena

Phyllobates 

 vittatus
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ranger-station van Los Patos zou brengen, 
alwaar onze wandeltocht zou gaan begin-
nen. De eerste dag liepen we van Los Patos 
naar Sirena over een afstand van 21 kilo-
meter. De eerste zeven kilometer is het nog 
vrij heuvelachtig maar daarna wordt het 
landschap vrij vlak (voor Costa Ricaanse 
begrippen). We hadden prachtig weer en 
onze gids Enrique (kennis van Ina en Jan) 
wist feilloos de weg en wees ons op al het 
moois wat dit park ons te bieden had.

Zoals verwacht kwamen we onze andere 
kennis uit Guadaloupe nog tegen. We 
hadden echter maar kort de tijd voor een 
praatje, want we moesten voor het donker 
werd in Sirena zijn. Deze wandeling was 
echt prachtig door het primaire woud met 
woudreuzen zo dik dat we die met z’n 
vieren nauwelijks konden omarmen en met 
een hoogte van 50 meter. We zagen veel 
apen, een miereneter (Tamandua mexi-
cana), vogels, insecten en zo nu en dan 
ook nog een reptiel en amfibie (Pseustes 
poecilonotus, Incilius melanochlorus, 
Lithobates warszewitschii, Ameiva lep-
tophrys, Allobates talamancae, Norops 
polylepis). Rond 17.00 uur waren we bij 
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het rangerstation en konden we ons nog 
even verfrissen, voordat we aan tafel gin-
gen. Er was alleen van 18.00 uur tot 20.00 
uur elektriciteit, dus dat betekent over het 
algemeen vroeg naar het stapelbed.

De tweede dag (zondag 23 maart) begon 
weer zeer vroeg. We hadden om 05.00 
uur met Enrique afgesproken om op zoek 
te gaan naar Tapirs (Tapirus bairdii). 
Ondanks dat we veel sporen op het strand 
zagen kwamen we deze prachtige dieren 
niet tegen. We zagen wel een paar jonge 

Caiman crocodilus in een slootje vlak 
achter de landingsstrip.

Na het ontbijt gingen we weer op zoek 
naar de tapir en eindelijk kregen we dit ge-
weldige dier te zien. Er lag er één te slapen 
tussen de beplanting en we konden hem 
of haar tot op vijf meter benaderen. Het is 
niet te beschrijven welk gevoel het geeft als 
je zo dichtbij kunt komen.

Veel foto’s konden we niet maken, om-
dat we bang waren dat we dit dier zouden 
opschrikken. Hierna zijn we richting een 
rivier gelopen om daar een lekkere koele 
duik te nemen. Na het zwemmen werd 
nog even lekker een snack gegeten en toen 
gingen we weer op de weg terug naar het 
Rangerstation.

Toen we net op de trail aankwamen 
zagen we een moeder tapir met een jong 
richting de rivier gaan waar wij net uit-
kwamen. We hebben deze dieren stilletjes 

ã Het reisgezel-

schap bij de poort 

naar Corcovado

ß Klauterend 

langs de kustlijn 

van La Sirena 

naar La Leone 

(foto Addi Tuns)

17
D A G

á Crocodylus 

acutus bij de 

bekende Tarcoles 

brug 

(foto Addi Tuns)

lacerta73-3bin.indd   159 07/09/15   15:22



reisverslAg

160 Lacerta  Nummer 3/4 Jaargang 73

gevolgd en hebben bijna een uur van hun 
aanwezigheid kunnen genieten en prach-
tige plaatjes kunnen schieten. Net toen 
we dachten dat ze aan de andere kant 
van de rivier het water uit zouden gaan, 
omdat wij aan deze kant zaten, kwamen 
ze toch onze richting uit en passeerden ons 
op minder dan vier meter. Dit was wat je 
noemt een echt kippenvelmoment. 

Ons geluk was nog niet op, want een 
poosje later kwamen we terecht in een 
grote familie neusberen, welke gevolgd 
werd door een grote familie Kapucijnapen. 
Het was voor de apen duidelijk speel-
kwartier, want ze renden over de grond, 
sprongen in bomen en bleven ons brutaal 
aankijken.

We dachten dat we het nu wel hadden 
gehad voor vandaag, want hoeveel geluk 
kun je hebben om zoveel op één dag te 
zien. Dit bleek een misvatting, want aan 

het einde van de middag ging Jan nog 
samen met Enrique op stap en werd nog 
een Silky anteater gespot (Cyclopes didac-
tylus). Dit is op zich heel bijzonder, omdat 
ze nachtactief zijn en meestal hoog in de 
bomen zitten. Dit dier zat wel te slapen 
maar dan op een hoogte van ongeveer acht 
meter.

We zijn verder gewandeld naar de 
monding van Rio Sirena en daar zagen 
we nog de vinnen van een stierhaai boven 
water komen. Deze haaiensoort komt vaak 
bij vloed de riviermonding in om op vis te 
jagen. Bij het naderen van de landingsstrip 
zagen we nog een hert lopen (zou er nog 
een einde komen aan deze dierenstroom?). 

Na het diner hebben we nog even 
wat rondgelopen en tot onze verrassing 
kwamen we nog een Hypsiboas rosenbergi 
tegen en een Bothrops asper. Natuurlijk 
ook deze dag weer veel vogels gezien.

Maandag 24 maart gingen we van Sirena 
naar La Leone. Dit was een wandeling 
van 17 kilometer, die grotendeels over 
het strand of vlak langs het strand ging. 
In verband met het getij waren we al om 
05.00 uur gaan lopen. Zodra de zon op-
kwam liep de temperatuur op tot waarden 
van 30°C en meer. We lasten een aantal 
stops in, maar waren wel gebonden aan 
het tijdstip waarop de taxi vanuit Carate 
zou vertrekken naar Puerto Jimenez.

De wandeling was opnieuw prachtig en 
we zagen weer veel vogels. Op een speciale 
plaats gingen we nog even op zoek naar 
pijlgifkikkers. Ons geluk liet ons nog 
steeds niet in de steek en we vonden een 
aantal Phyllobates vittatus en Dendrobates 
auratus. Verder zagen we nog veel Ameiva 
quadrilineata op de trail.

Om 13.30 uur waren we in Carate en 

Klimaatgegevens 

Peninsula Osa
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konden we onze benen laten rusten in de 
taxi voor een rit van bijna twee uur naar 
Puerto Jimenez. Achteraf was deze rit ver-
moeiender dan de wandeling van 17 km. 
We zaten op een open bak en de weg was 
niet, zoals in Nederland, geasfalteerd, dus 
we werden van links naar rechts geslin-
gerd. In Puerto Jimenez zijn we direct 
op de bus gestapt naar la Palma en daar 
aangekomen konden we nog even lekker 
ontspannen in het zwembad.

Deze dag (dinsdag 25 maart) was onze 
laatste echte vakantiedag, want de vol-
gende dag was een reisdag van Peninsula 
Osa naar Alajuela (ongeveer 8 uur in de 
auto). We gingen een kleine wandeling 
maken in de bergen achter Jamanasin 
Lodge. De temperatuur liep snel op naar 
waarden van 35°C, dus deden we het echt 
rustig aan.

Tijdens deze wandeling zagen we weer 
diverse kikkers, waaronder Hypsiboas 
rosenbergi, Craugastor sp. en Allobates 
talamancae.

Terug van deze wandeling gingen we in 
de kayak om de Golfo Dulce te verkennen, 
met name het mangrovebos. Het waterpeil 
was jammer genoeg nog niet hoog genoeg 
om helemaal het mangrove bos in te kun-
nen varen, maar ook langs de randen was 
het volop genieten.

Aan het einde van de dag liep de tem-
peratuur terug naar ongeveer 28°C en 
hebben we nog even genoten van een frisse 
duik in het zwembad.

Zoals eerder aangegeven was de laatste 
dag een reisdag. We vertrokken rond 
09.00 uur van Peninsula Osa om de af-
stand van 350 kilometer te gaan overbrug-
gen. We gingen langs de kustweg die is 
aangelegd langs de Pacifische oceaan. We 
hebben dit al vele malen eerder gedaan, 
dus was het geen onbekend terrein. Een 
vaste stopplaats is de brug bij Tarcoles. 
Hier liggen altijd veel krokodillen en deze 
keer telden we er 33. Rond 16.00 uur 
kwamen we aan in Alujuela en moesten 
we de auto nog even inleveren. ’s Avonds 
hebben we onze laatste maaltijd in Costa 
Rica genuttigd en we gingen op tijd naar 
bed, want de volgende ochtend zou de taxi 
om 05.00 uur voor de deur staan om ons 
naar het vliegveld te brengen.
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Tenslotte
We hebben deze reis een afstand afgelegd 
van 1.905 kilometer (met de auto) waar-
voor we € 140,-- aan benzine nodig had-
den. De gemiddelde snelheid in Costa Rica 
bedraagt ongeveer 50 km/uur, dus houd 
hier rekening mee bij het samenstellen van 
uw reisschema. De autohuur is € 853,-- 
voor drie weken (fourwheel drive). Voor 
de tours en de gidsen waren we in totaal 
€ 1.580,-- kwijt. De grootste kostenpost 
hierbij was de driedaagse tocht door 
Corcovado. Voor deze tour moet rekening 
worden gehouden met de kosten voor de 
gids (€ 75,-- per dag), de taxi (€ 75,--), 
het eten (ongeveer € 18,-- per maaltijd per 
persoon) en de entree van het park (€ 7,50 
per dag). 

Per overnachting moet rekening worden 
gehouden met een prijs van ongeveer 
€ 40,-- per nacht voor een tweepersoons-
kamer. De maaltijden onderweg en ter 
plaatse komen op ongeveer € 10,-- per 
persoon (het ontbijt zit meestal bij de 
overnachtingsprijs inbegrepen). Verder 
waren we nog € 110,-- kwijt voor lang 

parkeren op Schiphol en € 510,-- voor 
het vliegticket. Let er bij het boeken van 
uw ticket op dat u voldoende overstaptijd 
neemt (minimaal twee uur, maar drie is 
beter) als u via Amerika reist in verband 
met de douane. Let er ook op dat u bij 
het boeken via internet San Jose Costa 
Rica (SJO) selecteert en niet een andere 
San Jose. De totale kosten voor deze reis 
komen per persoon op € 2.500,-- (dit is 
natuurlijk wel afhankelijk van de wis-
selkoers, want in Costa Rica betaal je met 
dollars of colones).

We hebben deze reis 18 soorten amfi-
bieën, 27 soorten reptielen, waaronder 6 
slangen en 2 krokodillen, en 14 soorten 
zoogdieren gezien. Het aantal vogels is 
niet te tellen, maar hier hebben we er ook 
tientallen van gespot. 

Indien u na het lezen van dit artikel ook 
zin krijgt in een reis naar Costa Rica en u 
heeft informatie nodig, dan kunt u altijd 
bij ons terecht voor wat handige tips om 
van uw reis een succes te maken.

Noodzakelijke 4 

x 4 auto omdat 

dikwijls rivieren 

over gestoken 

moet worden
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Jamanas in  Lodge
is gelegen in het zuidwesten van Costa Rica op het prachtige 
schiereiland Osa. De Lodge is eigendom van Jan en Ina Tuns en 
het ideale vertrekpunt voor een onbezorgde en onvergetelijke 
vakantie. U overnacht in comfortabele kamers, cabinas 
genaamd, met warm water en elektriciteit. ’s Morgens kunt u 
eerst genieten van een heerlijk Costaricaans ontbijt voordat uw 
dagprogramma start. In overleg kunnen Jan en Ina u helpen om 
een leuk programma samen te stellen, zodat u optimaal geniet 
van al het moois dat Costa Rica u te bieden heeft.
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Summary

General information about Costa Rica and a travel repot from 2014.

In March 2014 we were in Costa Rica for a vacation. We travelled for three weeks throughout the coun-

try and saw a lot of animals. Costa Rica is a small country in Central America between two continents 

and between two seas with a tropical climate. The coastline on the eastside is about 200 km. and on the 

west side about 1.000 km. There is a mountain range from north to south, so there are some differen-

ces in the local climates. Every type of climate has its own type of vegetation. In some areas you can 

find tropical rainforest with trees of about 50 meters high and in other areas you can find tropical dry 

forest with trees not higher than 15 meters. In some parts of the country there is a real dry season with 

no rain from December till May (the North West). In other parts of the country there is rainfall of about 

8.000 mm in one year. Especially the Pacific slopes of the Cordillera de Tiara and the slopes on the 

south side of the Cordillera Central are very wet with 320- 359 days of rain per year. In Costa Rica you 

can find aquatic and terrestrial habitats. The aquatic habitats  includes marine, salt marshes, mangrove 

swamp, freshwater marshes, temporary ponds and roadside ditches, permanent ponds and lakes, small 

streams and creeks, rivers and swamp forests. The terrestrial habitats includes coastal beaches and 

dunes, pastures, lowland dry forest, lowland Pacific-Atlantic moist forest, lowland Pacific wet forest, 

lowland Atlantic moist forest, premontane moist forest, premontane wet forest and premontane rain-

forest. There are also lower montane and montane moist, wet and rainforests. 

During our trip the weather was very good and we only had some rain in the evenings. Our first des-

tination was the Monte Verde area where we visited the Reserve Santa Elena.  We did not find many 

animals here but the vegetation was marvellous with many epiphytes. From here we went to Fortuna 

to visit the Arenal area. This is on the other side of the Monte Verde area, with Lake Arenal in between. 

We also went to the Venado Caves and saw fossils of a turtle and a frog in the wall of the caves. The 

next stop was in Puerto Viejo de Sarapiqui were we made a walk in the Tirimbina Jungle. Here we saw 

a lot of Oophaga pumilio. We went further to the south and stopped in Cahuita. In the National Park we 

saw a lot of animals and made a hike of 14 km. We also visited an Indian Tribe to see how they manage 

these days and how they lived many years ago.

Almost at the end of our vacation we went to Corcovado National park for a three days stay. This was 

really fantastic and finally we saw Tapirs. During this vacation of three weeks we saw 18 species of amp-

hibians, 27 species of reptiles en 14 species of mammals. We also saw a lot of birds but we didn’t count 

them so many. The total costs of this trip were about € 2.500,-- per person.

Europese Slangen Vereniging

Bent u meer dan de gemiddelde Nederlander 
geïnteresseerd in slangen? Of heeft u mis-
schien zelf slangen in een terrarium? Word 
dan lid van de Europese Slangen Vereniging. U 
ontvangt dan vier keer per jaar het tijdschrift 
Litteratura Serpentium en krijgt bovendien 
gratis toegang tot de Europa’s grootste slan-
genbeurs, de Slangendag in Houten.                                                        

www.snakesociety.nl 
 secretary@snakesociety.nl
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