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Dag 1 Amsterdam – Dakar – Banjul

9 november 2015

Bijna iedereen was op tijd op de luchthaven, maar het wachten was nog op 2 van de 22 deelnemers.
Na even telefoneren bleek dat deze twee dames al zelf door de douane waren gegaan, dus we
konden op weg! Vlak na de check-in nam Chris even het woord namens Vogelbescherming Nederland
om te vertellen wat er nu zo bijzonder was aan deze Vogelbeschermingsreis, maar ook om vast te
waarschuwen dat één en ander in Afrika net iets anders werkt dan thuis. De reis verliep verder
voorspoedig. De tussenlanding in Dakar was helaas al laat op de avond, waardoor we daar geen
noemenswaardige soorten hebben kunnen bijschrijven. Eén waarschijnlijke Senegalese Griel
(Senegal Thick-knee) vloog vlak na de landing voor het vliegtuig op. Op Banjul stonden diverse van
deze grielen op de landingsbaan en in de bus onderweg naar het hotel zagen we al de eerste
Sporenkievit (Spur-winged Plover). Het was na middernacht dat we in het hotel aankwamen en
iedereen wilde naar bed, maar het inchecken duurde “Afrikaans lang”.
Dag 2 Kotu Creek

10 november 2016

Bij het ontbijt was het al gelijk feest met grote hoeveelheden Middelste Jagers (Pomarine Skuas) en
een enkele Kleine Jager (Arctic Skua) voor de kust en verder Koningsstern (Royal Tern), Grote Stern
(Sandwich Tern), Reuzenstern (Caspian Tern), Grijskopmeeuw (Grey-headed Gull) over zee
langsvliegend. In de monding van de kreek zagen we Schildraaf (Pied Crow), Kapgier (Hooded
Vulture), Geelsnavelwouw (Yellow-billed Kite), Regenwulp (Whimbrel), Groenpootruiter (Greenshank),
Senegalese Griel (Senegal Thick-knee), Lelkievit (Wattled Lapwing), Zilverplevier (Grey Plover),
Spikkelduif (Speckled Pigeon), Palmtortel (Laughing Dove), Palmgierzwaluw (Palmswift), etc.
Na het ontbijt maakten we kennis met onze lokale gidsen Modou, Fatou, Ibrahim en Ansu. Zij
begeleidden ons tijdens een wandeling naar de
(zeer)nabijgelegen brug en we vonden Zilverbekje
(African Silverbill), Vuurvink (Red-billed Firefinch),
Huismus (House Sparrow), Baardgrasmus
(Subalpine Warbler), Goudstaartspecht (Goldentailed Woodpecker), Roodbuikhoningzuiger
(Splendid Sunbird), Wielewaalzanger (Oriole
Warbler), Feeënhoningzuiger (Beautiful Sunbird),
Schubkaplawaaimaker (White-crowned Robin-Chat),
Teugelijsvogel (Blue-breasted Kingfisher), Bonte
IJsvogel (Pied Kingfisher), etc. en vanaf de brug ook
nog Oeverloper (Common Sandpiper), Shikra,
Gewoon Ekstertje (Bronze Mannakin),
Malachietijsvogel (Malachite Kingfisher)(foto),
Bosruiter (Wood Sandpiper) en nog vele andere
soorten.
Voor de lunch reden we naar Modou’s favoriete restaurant naast het Senegambia Hotel, waarna we
een wandeling door de tuin van dat hotel maakten. Hier vonden we Bronsstaartglansspreeuw (Bronzetailed Glossy Starling), Koereigers (Cattle Egret), maar ook onze eerste apen, zowel Rode
Colobusapen (Western Red Colobus) als
Geelgroene Meerkatten (Callithrix Monkey). Een
Senegalijsvogel (Woodland Kingfisher) liet zich
mooi zien en de vele Kapgieren op het terrein
waren indrukwekkend. Ook hier waren de
Schubkaplawaaimakers (White-crowned RobinChat) aanwezig.
Op de terugweg stapte een deel van de groep uit
om nog even langs het beroemde ‘cycle path’ te
vogelen en zagen Roestflankprinia (Tawnyflanked Prinia)(foto), Geelsnavelklauwier
(Yellow-billed Shrike), Senegalese
Spoorkoekoek (Senegal Coucal),
Witsnavelbuffelwever (White-billed BuffaloWeaver), Zwartkopreiger (Black-headed Heron),
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Ralreiger (Squacco Heron) en nog een aantal soorten. Een tweede afsplitsing zwaaide af richting het
hotel en de laatste groep zagen aanvullend nog Lannervalk (Lanner Falcon), Sprinkhaanbuizerd
(Grasshopper Buzzard), Hamerkop en opnieuw de Blauwbuikscharrelaar (Blue-bellied Roller).
Dag 3 Lamin rijstvelden en Abuko forest

11 november 2016

Om maximaal van de dag te genieten stonden we vroeg op en gingen we om 7 uur ontbijten. Het
uitzicht op Reuzensterns, Koningssterns en Middelste Jagers verveelde niet en de kortstondige paniek
vanwege een mogelijke Schaarbek (wat later een stern met een veel te grote vis in zijn bek bleek te
zijn) zette de groep al goed op scherp. Om 8 uur
wilden we vertrekken, maar één van de bussen
was er nog niet, dus liepen we even naar de
kreek en zagen we Roodkeelzwaluwen (Redchested Swallow), Roodkruinzwaluw (Wire-tailed
Swallow), een Mangrovereigertje (Striated of
Green-backed Heron), een Afrikaanse
Slangenhalsvogel (African Darter) en een paar
Steltkluten (Black-winged Stilt). De bus kwam al
spoedig en onderweg zagen we enkele
Blauwbuikscharrelaars (Blue-bellied Rollers) en
wat neushoornvogels. Rond de rijstvelden was
het goed vogelen met spannende soorten in
beide groepen als Heremietkoekoek (Levaillant’s
Cuckoo), Afrikaanse Kwartelkoning (African
Crake), Zwart Porseleinhoen (Black Crake),
Gabarhavik (Gabar Goshawk) en Grijze Torenvalk (Grey Kestrel). Ook zagen we onze eerste
Lelieloper (African Jacana) en een groepje Groene Kakelaars (Green Wood-Hoopoe). En toen was het
tijd voor het bos. Abuko is het eerste
Nationale Park van Gambia en we zagen
enkele zeer indrukwekkende bomen. We
vonden mooie soorten als
Bruinkeellelvliegenvanger (Common
Wattle-eye)(foto), Bonte Tok (Pied
Hornbill), Afrikaanse Paradijsmonarch
(African Paradise Flycatcher) en vanuit
de kijkhut zagen we een West-Afrikaanse
Krokodil, een Fanteekamzwaluw (Fantee
Sawwing) en een Palmgier (Palm-nut
Vulture). In een verre hoek van het park
vonden beide groepen de prachtige
Violette Toerako (Violet Turaco), samen
met de Groene Toerako (Green Turaco)
en enkele Grijze Bananeneters (Grey
Plantain-eater), dus alle drie de toerakosoorten in één boom! Op de terugweg splitste de groep en liep een gedeelte over de golfbaan naar
het hotel, terwijl de anderen al lekker
gingen relaxen aan het zwembad. Bij en
op de golfbaan zagen we nog meer
Blauwbuikscharrelaars (Blue-bellied
Roller)(foto) en hoorden we een
Witbrauwgraszanger (Singing Cisticola) en
zagen we een Graszanger (Zitting
Cisticola), Bonte Boertjes (Senegal
Parrot), Piapiacs (die samen met enkele
Koereigers (Cattle Egret) tussen de koeien
doorscharrelden!), een fotogeniek paartje
Zwartbandbaardvogels (Bearded Barbet)
en een coöperatieve Palmgier (Palm-nut
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Vulture). Toen was het tijd om ook naar het hotel te gaan, alwaar Klaas een inleidende lezing hield
over de vogels van Gambia, met achtergrondinformatie over de vogeltrek, over de geschiedenis en de
geografie van Gambia. Daarna was het tijd voor het diner.
Dag 4 Tujereng forest

12 november 2016

Vroeg op om maximaal van de dag te genieten, maar omdat het ontbijt vanaf 7 uur was, was het toch
een beetje haasten om om 7.30 uur in de bus te zitten. Dat gaan we voortaan anders doen. We waren
wel mooi op tijd op de locatie en zagen al gauw een prachtige Roodvoorhoofdwever (Black-winged
Weaver), die veel lijkt op de Oranje Wever, maar nóg meer (knal)oranjerood heeft. Daarna werd onze
aandacht getrokken door een paar piepers in een boom, die na enig zoeken en discussie aan de hand
van de foto’s Bruinrugpiepers (Plain-backed Pipit) bleken te zijn. Verder vonden we Sahelscharrelaar
(Abyssinian Roller), Roestwangwever
(Chestnut-crowned SparrowWeaver)(foto), Witkruinmiertapuit (Whitefronted Black Chat),
Roodborsthoningzuiger (Scarlet-chested
Sunbird), Zwartsnavelduif (Black-billed
Wood-Dove) en nog een heel aantal
andere soorten. Terug bij de bus en bij de
andere groep kwam er net een Wahlbergs
Arend overvliegen en bleek dat de andere
groep ook mooie waarnemingen had
gedaan, ook van soorten die wij niet
hadden gevonden, zoals Grijze Wouw
(Black-shouldered Kite), Gestreepte
IJsvogel (Striped Kingfisher) en
Baobabgierzwaluw (Mottled Spinetail). We
reden naar een leuke eco-lodge voor de
lunch. Enkele waterbadjes ter plaatse
zorgden voor vogelvermaak met soorten
als Vuurvink (Red-billed Firefinch), Oranjekaakje (Orange-cheeked Waxbill), Pelioslijster (African
Thrush), Blauwfazantje (Red-cheeked Cordon-Bleu). Een Levaillants Koekoek (Levaillant’s Cuckoo)
zorgde voor een hoogtepunt. Verder was de lunch heerlijk. Na de lunch bezochten we Tanji Beach,
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waar grote groepen meeuwen en sterns te zien waren. Reuzensterns (Caspian Tern), Koningssterns
(Royal Tern) en Grote Sterns (Sandwich Tern) konden eindelijk door iedereen goed gezien worden en
een paar Kelpmeeuwen (Kelp Gull), een zeldzaamheid, lieten zich goed bekijken. De Grijskopmeeuw
(Grey-headed Gull)(foto) was in alle kleden aanwezig. Een jagende Visarend (Osprey) maakte een
spectaculaire en geslaagde duik voor onze neuzen. Een groepje Europese steltlopers, Rosse Grutto’s
(Bar-tailed Godwit) en Steenlopers (Ruddy Turnstone), deed ons mijmeren over de vogeltrek. En dan
vonden wij een halve dag in het vliegtuig zitten(!) al zwaar…

We vonden nog een paar Schildraven (Pied Crow)(foto) en een paar Kuifleeuweriken (Crested Lark)
en keerden bijtijds terug naar het hotel om lekker in het zwembad te plonzen of anderszins te
ontspannen. ’s Avonds hield Chris een verhaal over het Vogelbeschermingswerk in Gambia. Hij legde
uit hoe Vogelbescherming als Birdlife-partner al vele jaren actief is in de regio en dat er binnenkort een
nieuw project van start gaat, vooral gericht op de landvogels, omdat er voor watervogels al behoorlijk
wat geregeld is inmiddels. En dat de inbreng van Vogelbescherming in deze regio ook logisch is
gezien het feit dat het weinig zin zou hebben om slechts een klein deel van de trekroute van vogels te
beschermen. Het was een boeiend verhaal en werd door de toehoorders duidelijk op prijs gesteld.
Daarna sloten we aan bij het buffet en keken we terug op opnieuw een prachtige dag!
Dag 5 Brufut Woods

13 november 2015
Toen we de bus uitstapten zagen we al gelijk een
nieuwe weversoort, de Dottergele Wever (Vitelline
Masked Weaver). De prachtige wandeling door halfopen savannebos leverde soorten op als
Geelvoorhoofdketellapper (Yellow-fronted
Tinkerbird), Geelkraagbuulbuul (Yellow-throated
Leaflove), Roodbuikparadijsmonarch (Red-bellied
Paradise Flycatcher), Gambiapoederdonsklauwier
(Northern Puffback), Treurdrongo (Fork-tailed
Drongo), Bonte Boertje (Senegal Parrot), Geparelde
Dwerguil (Pearl-spotted Owlet) en Goudkapfiskaal
(Yellow-crowned Gonolek).
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Tevens vlogen er Savannearenden (Tawny Eagle), twee Roodkopsmelleken (Red-necked Falcon) en
maarliefst drie Hagedisbuizerden (Lizard Buzzard) over ons heen. Vervolgens gingen we naar de
bushbar, waar we een heerlijk koud drankje dronken en een paar aardige soorten bij de drinkbakken
zagen, zoals Oranjekaakje (Orange-cheeked Waxbill), Blauwfazantje (Red-cheeked Cordon-bleu) en
Staalvlekduif (Blue-spotted Wood Dove). Daarna nam een lokale Brufutgids ons mee naar de plek
waar een Langstaartnachtzwaluw (Longtailed Nightjar) de dag doorbracht en van
ongeveer drie meter afstand konden we
deze mooie soort bewonderen. Later
nam deze zelfde gids ons mee naar een
boom waar hij een Noordelijke
Witwangdwergooruil (Northern Whitefaced Owl) wist te zitten. Ook deze
werkte redelijk mee en we ontdekten
zelfs een tweede exemplaar, maar
fotograferen lukte niet erg. Op dat
moment kwam er een Klaas’ Koekoek
(Klaas’s Cuckoo)(foto Paul de Heij)
aanvliegen en landde op een
goedzichtbare tak voor onze neuzen!
Toen was het tijd voor de lunch en we
reden naar het zogenaamde
Visarendstrand, waar we een heerlijke
lunch voorgeschoteld kregen en
(natuurlijk) enkele langsvliegende
Visarenden (Osprey) zagen. Na de lunch keken we uit over een lagune met een enorme groep
Reuzensterns (Caspian Terns), enkele Koningssterns (Royal Terns), enkele Grote Sterns (Sandwich
Terns) en zelfs twee Bengaalse Sterns (Lesser Crested Terns). Er liepen ook Regenwulpen
(Whimbrel), Bontbekplevieren (Common Ringed Plover), een Steltkluut (Black-winged Stilt) en een
Zilverplevier (Grey Plover) en op de koeien die lui in het gebied lagen zaten, oh wat een bof!, twee
Geelsnavelossenpikkers (Yellow-billed Oxpeckers). De Bonte IJsvogels (Pied Kingfisher) vlogen af en
aan en er kwam ook nog twee Teugelijsvogels (Blue-breasted Kingfisher) langs. Het was tijd om de
thuisreis te aanvaarden, maar we waren het gebied nog niet uit of we zagen twee
Zwartbandbaardvogels (Bearded Barbet) bovenin een boom zitten. Van de week zagen we die met
slechts een gedeelte van de groep, dus dat was voor veel deelnemers een mooie inhaler. Onderweg
zagen we verder nog een Mangrovereiger (Striated Heron) en een Senegalese Griel (Senegal Thickknee).
Dag 6 Trip naar Tendaba

14 november 2016

We hadden de hele dag de tijd om de 150 kilometer
landinwaarts af te leggen, dus we stopten al bij de Pirang
Ponds waar diverse steltlopers op ons stonden te wachten:
Witgat (Green Sandpiper), Bosruiter (Wood Sandpiper),
Kleine Strandlopers (Little Stint), Krombekstrandlopers
(Curlew Sandpipers), Kluten (Pied Avocet), Flamingo’s
(Greater Flamingo), Afrikaanse Lepelaars (African
Spoonbills), Bontbekplevieren (Common Ringed Plover),
één Grutto (Black-tailed Godwit), één Rosse Grutto (Bartailed Godwit), één Kanoet (Red Knot), hier echt een
zeldzaamheid, en verder Lachsterns (Gull-billed Tern),
Grijskopmeeuwen (Grey-headed Gull), Roze Pelikanen
(Great White Pelican)(foto) etc. Verder vonden we in het
gebied Witwangfluiteenden (White-faced Whistling Ducks),
Vrouwenzwaluwen (West African Swallows)(foto), Groene
Bijeneters (Blue-cheeked Bee-eater), Witkeelbijeneters
(White-fronted Bee-eater), een Heilige Ibis (Sacred Ibis) en
natuurlijk diverse soorten die we al eerder zagen.
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Interessante soorten daarvan waren Kuifleeuwerik (Crested Lark), Baardgrasmus (Subalpine Warbler)
en Roodkruinzwaluw (Wire-tailed Swallow). We reden verder en zagen onderweg hier en daar leuke
soorten waarvoor de bussen aan de kant gezet werden, zoals Vale Gier (Eurasian Griffon Vulture),
Sahelscharrelaar (Abyssinian Roller),
Roodkruinscharrelaars (Rufouscrowned Roller), Donkere Zanghavik
(Dark Chanting Goshawk), Afrikaanse
Zwarte Arend (Long-crested Eagle),
Witkeelbijeneter (White-throated Beeeater), etc. We lunchten in de gezellige
en idyllisch gelegen lodge van AbCa’s,
waar we in het Nederlands werden
ontvangen door Carlijn en haar
Gambiaanse man Abdul. Haar vader
was ook op bezoek en we hoorden
enkele verhalen over het opzetten van
zo’n project in dit land. Na een heerlijke
maaltijd vonden we nog wat
ontspanning op het terrein en zagen we
Groene Langstaartglansspreeuwen
(Long-tailed Glossy Starling), Breedbekscharrelaars (Broad-billed Roller), een Malachietijsvogel
(Malachite Kingfisher) en helaas voor een te beperkt publiek en bovendien te kort en te snel, maar
evengoed de Glansijsvogel (Shining-blue Kingfisher). We gingen weer verder en stopten in de
beroemde ‘roofvogelbocht’, waar Wahlbergs Arend
(Wahlberg’s Eagle), Lannervalk (Lanner Falcon),
Kaalkopkiekendief (African Harrier Hawk) vlogen en
vonden we het nestje van een Feeënhoningzuiger
(Beautiful Sunbird). Verderop vonden we onderweg nog
een Afrikaanse Havikarend (African Hawk Eagle) en een
Bruine Slangenarend (Brown Snake-Eagle)(foto). Bij
aankomst in Tendaba viel de enorme groep van meer dan
200 Huisgierzwaluwen (Little Swift) op. Deze nestelden
onder de pier en vlogen vlak voor donker roepend om ons
heen en doken onder ons naar hun nesten. Een mooi
besluit van een zeer vogelrijke dag: 138 soorten!

Dag 7 Tendaba & omgeving

15 november 2016

Voor het ontbijt stonden we al aan de rivier en een Kleine
Pelikaan (Pink-backed Pelican) landde vlak bij ons om zijn
ontbijt naar binnen te slobberen. Een Afrikaanse Zeearend
(African Fish Eagle) kwam aanvliegen en ving voor ons
neus een flinke vis, die hij maar nauwelijks boven water
kon houden tot de kant. Hij landde bovenin de mangrove
en liet zich daar nog door een aantal net ontwaakte
deelnemers bewonderen. Om 8 uur, na het ontbijt,
vertrokken we richting de steiger voor de boot door het
mangrovebos aan de noordzijde van de rivier. Het water
was rustig en het weer was lekker en zonnig, dus de
vogels mochten de rest doen. We begonnen met een
groep van enkele honderden Grote Textorwevers (Village
Weaver) boven de boot. Al gauw zagen we ook onze
eerste ijsvogel, een prachtige en weinig-schuwe
Malachietijsvogel (Malachite Kingfisher). Vlak daarna zat
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er een Lannervalk (Lanner Falcon) op een tak recht boven de boot. Erg mooi om te zien. Daarna
volgden soorten als Afrikaanse Slangenhalsvogel (African Darter), Bonte IJsvogel (Pied Kingfisher),
Hamerkop, Grote (Great White), Middelste (Intermediate) en Kleine Zilverreiger (Little Egret),
Witborstaalscholver (White-breasted Cormorant) en, een nieuwe, de Bruine Honingzuiger (Mousebrown Sunbird), van welke we ook een nestje vonden. Met veel geluk zagen we een nestje van de
Witrugkwak (White-backed Night-heron)(foto), waar twee donzige lelijkerds ons scherp in de gaten
hielden. Oeverlopers (Common Sandpiper), Regenwulpen (Whimbrel), Teugelijsvogels (Blue-breasted
Kingfisher) en nog meer Bisschopsooievaars vergezelden ons tijdens de boottocht door de
uitgestrekte mangroves. Een spannende waarneming was een Moerasmangoeste (Marsh
Mongoose)(foto) die een wenkkrab uit de modder naast de kreek pikte.

Hoogtepunten als overvliegende Afrikaanse Nimmerzatten (African Yellow-billed Stork), een
Savannearend (Tawny Eagle) en het nest van een Vechtarend (Martial Eagle) waar we de kop van
één van de ouders bovenuit zagen komen, maakten het tot een hele toffe ochtend met een schat aan
waarnemingen. Fatou maakte een overheerlijke lunch voor ons en tegen het einde van de middag
maakten we nog een wandeling naar een vogelkijkhut bij een drinkbak achter het kamp. We zagen
enkele nieuwe soorten voor de lijst als Napoleonnetje (Black-rumped Waxbill), Edelzanger (Whiterumped Seedeater) en Kleine Rotsmus (Bush
Petronia)(foto). Daarna ging een deel van de groep
naar huis en zagen nog een Groenrugeremomela
(Senegal Eremomela) onderweg, terwijl de rest nog
naar de airstrip ging, met Groenpootruiter
(Greenshank), Witgat (Green Sandpiper), Lelkievit
(Wattled Plover), Grijze Tok (Grey Hornbill) en
Waaliaduif (Bruce’s Green Pigeon). Daarna wisten
de gidsen een plek voor de Noordelijke Hoornraaf
(Abyssinian Ground Hornbill), maar die werd helaas
alleen door Fatou gezien. We zagen wel
Langstaartparadijswida’s (Exclamatory Paradise
Whydah) en een Kuifkoekoek (Great Spotted
Cuckoo) en we hoorden de heldere roep van de
Heremietkoekoek (Red-chested Cuckoo): “It-willrain!”. Gelukkig bleef het droog. Een laatste stop
werd gemaakt om de Viervleugelnachtzwaluw te zien of te horen en dat lukte wonderwel op geluid.
Zien was uiteraard een ander verhaal. Ook een Afrikaanse Dwergooruil liet van zich horen, dus we
konden tevreden naar huis.
Dag 8 Tendaba - south bank - Kotu

16 november 2016

Gisteren hadden enkele deelnemers de Afrikaanse Zeearend (African Fish Eagle) gemist, dus voor
het ontbijt werd er al gespeurd en gelukkig ook gevonden. Inhalertje. Verder waren de Slechtvalken
(Peregrine Falcon) uit de telefoonmast al actief en zagen we een Spoorwiekgans (Spur-winged
Goose), drie Reuzensterns (Caspian Tern) en een Grijskopmeeuw (Grey-headed Gull) vliegen. Na het
ontbijt reden we eerst naar de plek van de Noordelijke Hoornraaf (Abyssinian Ground Hornbill), omdat

Gambia, 9 – 20 november 2016

die mislukt was gisteren en nadat we eerst enkele Kleine Honingzuigers (Pygmy Sunbird) aan onze
lijst hadden toegevoegd, vonden we aanvankelijk een paartje en later nog een derde Hoornraaf! Wat
een spectaculaire en indrukwekkende vogels zijn dat! Het vrouwtje vooral met blauw en het mannetje
ook met rood aan de lellen. Ze liepen ver weg, maar lieten zich goed zien in de telescoop en iedereen
was blij.
Er vlogen op die plek veel Gele Kwikstaarten (Yellow Wagtail), waartussen we zowel de Engelse
(Western Yellow Wagtail ssp flavissima) als de Iberische (Spanish Wagtail) ontdekten. Verder zagen
we nog enkele nieuwe soorten: Bruinrugvinkleeuweriken (Chestnut-backed Finch Lark), Bandvink
(Cut-throat Finch)(foto), en Roodkopklauwier (Woodchat Shrike). We vervolgden onze weg richting de
kust, maar wel met de gedachte om
onderweg nog een paar keer te stoppen als
we iets leuks zagen. Dat gebeurde al vrij
snel toen een paartje Bateleur (foto) dichtbij
langsvloog en zich buitengewoon goed liet
bekijken en fotograferen. Niet veel verder
zag onze gids Ansu een dikke gier in een
boom zitten en hij vermoedde dat het een
Witruggier (White-backed Vulture) was. We
reden terug en hij bleek gelijk te hebben.
Weer een nieuwe soort! Bovendien
ontdekten we in een boom vlakbij een Vale
Gier (Eurasian Griffon Vulture). Toen
iemand dichterbij liep werd zelfs een hele
groep gieren in een soort laagvlakte
ontdekt, veel Witruggieren, Vale Gieren en zelfs drie Rüppells Gieren (Rüppell’s Griffon Vulture)! Eén
voor één kozen deze supergrote vogels het luchtruim en de camera’s klikten onophoudelijk. Even later
vlogen er Zwaluwstaartbijeneters (Swallow-tailed Bee-eater) over en vonden we Mozambiquesijzen
(Yellow-fronted Canary) en enkele Senegalese Krombekken (Northern Crombec). Onze gids Ibrahim
hoorde een Brown-rumped Bunting zingen en ook deze werd snel gevonden, maar werd helaas
slechts door een paar mensen gezien. Er vlogen zowel Europese (European Bee-eater) als Groene
(Blue-cheeked Bee-eater) Bijeneters over. We stopten nog even in de ‘roofvogelbocht’ en zagen een
Wahlbergs Arend (Wahlberg’s Eagle) en een Afrikaanse Wielewaal (African Golden Oriole). Daarna
was het tijd voor de lunch, waarvoor we opnieuw bij AbCa’s Creek Lodge op bezoek gingen. Na de
afslag zagen we een Roodkruinscharrelaar (Rufous-crowned Roller) en zat er vlak naast de weg een
prachtige Sprinkhaanbuizerd (Grasshopper Buzzard), die rustig bleef zitten voor de foto’s. Het eten bij
AbCa’s was weer heerlijk en de ijsvogels vlogen ons weer om de oren, zowel Teugelijsvogel (Bluebreasted Kingfisher) als Reuzenijsvogel (Giant Kingfisher), al bleef die laatste helaas voorbehouden
aan slechts één waarnemer. We besloten om door te rijden naar Kotu en alleen nog te stoppen voor
nieuwe soorten, maar die kwamen niet meer. We waren bijtijds in ons vertrouwde Sunset Beach Hotel
terug en konden nog even heerlijk zwemmen voor het diner.
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Dag 9 Kartong

17 november 2016

Voor het ontbijt vlogen er al diverse jagers over zee en vanaf het ontbijtterras telde Ruben in een
kwartier meer dan 180 Middelste Jagers (Pomarine Skua). Andere soorten jagers werden niet gezien,
maar wel Koningssterns (Royal Tern) en Reuzensterns (Caspian Tern). Na het ontbijt keken we dus
nog even verder en toen iedereen al weg was om tanden te poetsen voor vertrek, pikten we nog een
eerste-kalenderjaar Jan-van-Gent (Northern Gannet) op, vliegend in noordelijke richting. Voor de
locatie was dat wel erg spectaculair en dus staan we morgenochtend wat vroeger op om te kijken of er
meer vliegen! De bus vertrok voor achten richting het zuiden en aangekomen bij Kartong zagen we
gelijk al een Lachstern (Gull-billed Tern) en lieten ook Purperkoet (Purple Swamphen) en Black Crake
(Zwart Porseleinhoen) niet lang op zich
wachten. In de bosjes naast ons zagen we
een vrouwtje Zwartkop en op de heining
van de nabijgelegen tuin een Tapuit. Ik
heb me ernstig voorgenomen om deze
soort thuis op Texel nooit meer aan te
duiden als ‘gewone’ Tapuit.
Witwangfluiteenden (White-headed
Whistling-Ducks)(foto) verstopten zich
(niet al te goed) tussen de waterlelies en
Lelieloper (African Jacana) en
Malachietijsvogel (Malachite Kingfisher)
waren van de partij. Een Napoleonwever
(Yellow-crowned Bishop) was voor
sommigen een inhaler, een mannetje en
een vrouwtje achter elkaar aan jakkerend
over het moeras, schitterend! Ralreiger
(Squacco Heron), Middelste Zilverreiger (Intermediate Egret), Afrikaanse Dwergaalscholver (Longtailed Cormorant) en Zwartkopreiger (Black-headed Heron) waren in ruime mate aanwezig en we
zagen een volwassen Palmgier (Palm-nut Vulture) mooi in een Waaierpalm zitten. Ook vlogen er
diverse Visarenden (Osprey) over, met en zonder vis. Marli vond een Dodaarsje (Little Grebe) tussen
de waterlelies en aardig was dat er twee (vrij jonge) jonkies bijzwommen. Een Heilige Ibis (Sacred
Ibis) was voor nog wat mensen een inhaler en een Spoorwiekgans (Spur-winged Goose) maakte het
plaatje helemaal af. We zagen ook Maskerduifjes (Namaqua Dove) in een boom vol Grote
Textorwevers (Village Weaver). De andere groep zag ook nog een Zomertortel (European Turtle
Dove).

Op het strand zagen we een grote groep (70+) Drieteenstrandlopers (Sanderling)(foto) en ook vonden
we Rosse Grutto’s (Bar-tailed Godwit), Zilverplevieren (Grey Plover), veel Reuzensterns (Caspian
Tern) (1000+) en enkele Kleine Mantelmeeuwen (Lesser Black-backed Gull).
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Ook vonden we Scholeksters (European Oystercatcher), een Europeaan die niet bekend staat om z’n
vliegprestaties tijdens de trek, maar toch hier helemaal in Gambia stond. Maar de strandwandeling
was vooral bedoeld om de Vale Strandplevier (White-fronted Plover)(foto) te vinden en Jules was
degene die ze als eerste ontdekte. Niet ver van de waterlijn stond een heel groepje, gemengd met
Strandplevieren (Kentish Plover). Wat de
Nederlandse naam al impliceert is dat ze erg
veel op elkaar lijken en dat was zelfs zo lastig
dat ook wij als gids moeite hadden met de juiste
determinatie van de verschillende individuen.
Op de terugweg zagen we een Kuifleeuwerik
(Crested Lark) en maarliefst drie
Geelsnavelossenpikkers (Yellow-billed
Oxpecker) op een enkele koe. In de schaduw
vonden we bij een drinkbak nog wat nieuwe
soorten voor de daglijst als Pelioslijster (African
Thrush), Lavendelastrild (Lavender Waxbill) en
Zwartsnavelduif (Black-billed Wood-Dove). We
lunchten opnieuw bij Osprey Beach, net als op
dag 5. In de lagune zagen we weer veel
Koningssterns (Royal Tern) en Reuzensterns
(Caspian Tern) en vlogen er opnieuw de nodige Visarenden (Osprey) en Bonte IJsvogels (Pied
Kingfisher) rond. Thuisgekomen troffen we een verkoopster van vogel-t-shirts en velen sloegen hun
slag. Het was weer een heerlijke dag.
Dag 10 Marakissa Woods

18 november 2016

Vandaag niet zo’n lange rit, dus na het ontbijt, met wat jagers en sterns natuurlijk, waren we al vrij snel
bij een soort waterhole waar veel Schildraven (Pied Crow), maar ook diverse steltlopers liepen:
Bosruiter (Wood Sandpiper), Witgatje (Green Sandpiper), Oeverloper (Common Sandpiper), Steltkluut
(Black-winged Stilt) en Lelkievit (Wattled Plover). Naast Oranjewevers (Northern Red Bishop) zagen
we ook de zeer gelijkende Roodvoorhoofdwevers (Black-winged Red Bishop), waardoor we goed de
verschillen konden bekijken. Ook vlogen er vier soorten gierzwaluwen boven ons, zodat ook daar door
sommigen een studie van gemaakt werd: Palmgierzwaluw (African Palm Swift), Vale Gierzwaluw
(Pallid Swift), Baobabgierzwaluw (Mottled Spinetail) en Huisgierzwaluw (Little Swift). Verderop vond
onze gids Ansu een Afrikaanse Papegaaiduif (African Green Pigeon) in een boom en later ontdekten
we er nog een paar. Een nieuwe soort en iedereen kon ze mooi in de telescoop bekijken.

We vervolgden onze weg en stopten toen we een Beaudouins Slangenarend (Beaudouin’s Snake
Eagle) bovenin een boom zagen zitten. Hij werd geplaagd door Palmgieren (Palm-nut Vulture), maar
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bleef toch zitten en kon mooi bewonderd worden. Daar in de buurt bleek het heel vogelrijk en we
zagen Zwart Porseleinhoen (Black Crake), Blauwbuikscharrelaars (Blue-bellied Roller) en een
Afrikaanse Kaalkopkiekendief (African Harrier Hawk). Iedereen scharrelde wat rond in de buurt en we
vonden soorten als Senegalijsvogel (Woodland Kingfisher), Senegalese Drongovliegenvanger
(Northern Black Flycatcher), Baardgrasmus (Subalpine Warbler) en Red-bellied Paradise Flycatcher
tot op een gegeven moment Freek riep dat er een Grijskopijsvogel (Grey-headed Kingfisher) zat. Deze
was ver weg, maar goed te zien. Ik ging de rest halen, maar iedereen was zo in de relaxstand, dat ik
ze bijna aan de arm moest meenemen. Het echte easy-birding had postgevat bij onze deelnemers!
Gelukkig wilde niemand deze prachtige soort missen en prompt was het op die plek zo dat er twee
Geparelde Dwerguiltjes (Pearl-spotted Owlet)(foto) reageerden op mijn (soms aanhoudende) gefluit
van de laatste dagen.

Ze kwamen in een boom vlak bij ons zitten, lieten zich goed zien en lokten bovendien met hun geroep
diverse soorten zangvogels naar die boom. We zagen Geelkraagbuulbuul (Yellow-throated Leaflove),
Violetrughoningzuiger (Western Violet-backed Sunbird), Roestflankprinia (Tawny-flanked Prinia) en
nog een paar soorten, totdat de uiltjes er genoeg van hadden. In het nabijgelegen moeras zagen we
nog Lelielopers (African Jacana), maar het werd ook wel tijd voor de lunch en dat was gelukkig vlakbij.
Onderweg zagen we een Purperreiger en vervolgens bezochten we Marakissa Rivercamp waar
heerlijk voor ons gekookt werd. Wachtend op het eten zagen we nog een paar nieuwe soorten,
namelijk de Kleine Honingspeurder (Lesser Honeyguide) èn de Grote Honingspeurder (Greater
Honeyguide). Verder vonden we een Reuzenijsvogel (Giant Kingfisher) die zich (eindelijk!) mooi liet
bekijken. Na de lunch wisten de gidsen nog een boom waar een Verreaux’ Oehoe (Verreaux’s Eagle
Owl) zat, maar helaas was de vogel niet thuis (of niet te vinden?). Er vlogen een Savannearend
(Tawny Eagle) en een Wahlbergs Arend (Wahlberg’s Eagle) over en daar moesten we het dan maar
mee doen. We reden terug naar huis en hadden na het lijsten nog een verhaal over de televisieserie
“In de ban van de Condor”, waar Ruben en Klaas eind 2015 aan meegedaan hebben.
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Dag 11 Kotu Creek en omgeving

19 november 2016

De laatste dag begon vroeg, want Chris had het plan opgevat om een pre-breakfast-wandeling te
leiden rond de golfbaan en de Kotu Bridge. Om 7 uur stond bijna iedereen paraat en zelfs de
Gambiaanse gidsen Ibrahim en Ansu sloten aan. Het was nog vroeg en in korte tijd lieten heel erg
veel soorten zich zien. Leuke daartussen waren bijvoorbeeld: Gambiapoederdonsklauwier (Northern
Puffback), Stippelspecht (Fine-spotted
Woodpecker), Geelvoorhoofdketellapper (Yellowfronted Tinkerbird), Witwangfluiteend (White-faced
Whistling Duck), Baardgrasmus (Subalpine
Warbler), Tjiftjaf (Chiffchaff), Zwartkop (Blackcap)
en Shikra. Later op de golfbaan vonden we ook nog
een Zwartnekwever en, nieuwe soort,
Bontvleugelzwaluw (Pied-winged Swallow)(foto).
Terug bij het hotel gingen sommige mensen naar
de markt met Fatou en vertrokken anderen met de
bus richting Tanji voor een boottochtje naar een
eilandje voor de kust. Het was een klein bootje
waar precies 10 mensen in konden en nog voor we
het eiland bereikten dreef er al een Audouins
Meeuw (Audouin’s Gull)(foto) voor de boot. We
zagen al Visarenden (Osprey) boven het eiland en natuurlijk grote hoeveelheden pelikanen en sterns.
De landing op het eiland verliep helaas minder gunstig en door een grote golf werd ik zelf geheel
drijfnat en helaas mijn camera
ook. Deze was op slag dood en
ik heb de pracht van het eiland
dus niet zelf kunnen vastleggen.
Maar er was genoeg te zien!
Reuzensterns (Caspian Tern),
Koningsstern (Royal Tern),
opmerkelijk veel Visdiefjes
(Common Tern) (50+!), maar
ook Bontbekplevieren (Common
Ringed Plover), een
Zilverplevier (Grey Plover),
Drieteenstrandlopers
(Sanderling), één
Krombekstrandloper (Curlew
Sandpiper), Kleine
Mantelmeeuwen (Lesser Blackbacked Gull), Kleine Pelikanen
(Pink-backed Pelicans) en drie
Blauwe Reigers (Grey Heron).
Opmerkelijk was een paartje Bonte IJsvogel (Pied Kingfisher) in de enige tak op het eiland en een
langsvliegende Purperreiger (Purple Heron).
De rest van de dag bestond uit koffers inpakken, uitchecken, etc. Daarna aten we nog gezamenlijk
pizza bij het tentje van de eerste lunch om vervolgens naar de luchthaven te vertrekken, afscheid te
nemen van onze Gambiaanse vrienden, etc. Na de douane vulden we nog even de lijst van de laatste
dag in en Chris sprak een woord van dank uit namens Vogelbescherming en gaf zijn top-10 van deze
vakantie:
10. Red Bishops rule! We zagen bijna elke dag prachtige Oranjewevers en Roodvoorhoofdwevers en
iedere keer weer schoot iedereen tientallen plaatjes van deze prachtige vogels!
9. de optocht van scharrelaars: we hebben op één na alle soorten gezien en ze waren allemaal even
mooi met blauw en rood en mooie staarten en alles. Sahelscharrelaar (Abyssinian Roller),
Roodkruinscharrelaar (Rufous-crowned Roller), Blauwbuikscharrelaar (Blue-bellied Roller) en
Breedbekscharrelaar (Broad-billed Roller)!
8. de vaartocht door de mangrove bij Tendaba. Wat een fantastische vogels, ook heel dichtbij en
spectaculair te zien.
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7. de optocht van ijsvogels: alle mogelijke ijsvogels zijn gezien tijdens deze trip en hoewel veel
mensen toch wel 1 of 2 soorten hebben gemist, was iedereen overweldigd door de kleuren en de
glans van deze vogels! Reuzenijsvogel (Giant Kingfisher), Malachietijsvogel (Malachite Kingfisher),
Bonte IJsvogel (Pied Kingfisher), Afrikaanse Dwergijsvogel (Pygmy Kingfisher), Glansijsvogel
(Shining-blue Kingfisher) en Grijskopijsvogel (Grey-headed Kingfisher).
6. de roepende uiltjes bij Marakissa en Klaas die blij was dat zijn gefluit eindelijk succes had!
5. de gierenverzameling: op de terugweg van Tendaba zagen we een heel bijzondere verzameling
gieren in een opgedroogde waterhole. Drie soorten gieren, waaronder de zeer zeldzame Rüppells
Gier (Rüppell’s Griffon Vulture), zaten daar in de groep van in totaal meer dan 40 gieren.
4. Astrid en de krokodil: staande aan een stroompje stond een groepje deelnemers te fantaseren over
krokodillen en hoe gevaarlijk die zijn en prompt kwam er naast de voet van Astrid een krokodil met zijn
kop boven water.
3. de Afrikaanse Zeearend (African Fish Eagle) die voor onze ogen een heel grote vis ving en de
grootste moeite had om deze op het droge te krijgen.
2. de Noordelijke Hoornraven vlak buiten Tendaba: wat een indrukwekkende vogels, dinosaurussen
bijna!
1. de Violette Toerako’s (Violet Turaco) naast de weg, zittend en vliegend en eigenlijk heel zeldzaam
en hoog in een boom zittend, maar toen opeens zo dichtbij en bereikbaar!
(Met dank aan Chris voor het delen van zijn top-10, ik weet zeker dat iedereen wel 4 of 5 items uit
deze lijst in zijn eigen top-10 zal hebben).
Daarna had Chris nog een kleine kwis, waarbij Paul een mooie pet van Vogelbescherming won en
Vera een poster over de wereldwijde vogeltrek.
De terugreis begon en we moesten allemaal afscheid nemen van elkaar, van het land en van de
vogels… We zullen het allemaal missen!
Klaas de Jong, november 2016

(foto Klaas’ Koekoek © Paul de Heij, overige foto’s © Klaas de Jong)
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