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Dag 1 - 24 februari
Amsterdam – Accra
Na een prima vlucht komen we op 2000h aan in Accra. We wisselen wat geld en ontmoeten onze
lokale gids en assistent. Maar wat een warmte als je de luchthaven uitloopt….Dat belooft wat voor de
komende dagen. We hebben vervolgens een korte rit naar ons hotel in Accra waar we onder het genot
van enkele kleine snacks een korte briefing hebben voor de volgende dag.
Dag 2 - 25 februari
Accra – Kakum National Park
Na een vroeg ontbijt maken we ons klaar voor de eerste dag in Ghana. We gaan op pad naar de Shai
Hills, een uitgestrekt savannegebied met graslanden en bos. Het is hier meteen goed vogelen en we
maken in rap tempo kennis met de eerste nieuwe soorten.

Vogelen bij de Shai Hills, Ghana, LS
Grey Hornbill en Grey Plantaineater laten zich in dezelfde boom zien terwijl er even later enkele Violet
Turaco’s aan komen vliegen. Wat een spectaculair mooie vogels! Een groepje Rosy Bee-eaters vliegt
over en een Grey Kestrel zit fraai op een dode palm. Een verre scharrelaar blijkt een Purple-crowned
Roller. Stone Partridge laat zich kort zien, net als Double-spurred Francolin. We lopen richting wat
rotsformaties voor de echte doelsoort hier: White-crowned Cliff Chat. Als we aankomen roept er
meteen een vogel vanaf de rotspartij en even later zit ie mooi open. Leuk!
Het duurt echter maar kort, zo kort dat de helft ‘m niet gezien heeft. Hopelijk krijgen we zo een
herkansing. We lopen verder door de savanne-achtige begroeiing en zien Simple Leaflove, Whitecrowned Robin Chat en Common Wattle-eye. Dan terug naar de cliff chat….de vogel roept opnieuw
en opnieuw is de vogel heel kort te zien…we laten het erbij en rijden naar het nabij gelegen
Sakumono Lagoon waar diverse watervogels op ons wachten. Het is een wat stoffige bedoeling maar
we zien al snel Ral- Westelijke Rif-, Middelste en Grote Zilverreiger, Long-tailed Cormorant, Whitefaced Whistling Duck, Zwarte Ibis, Wattled Lapwing, Steltkluut en Vorkstaartplevier. Boven zee vliegen
enkele Grote en Koningssterns. Vanaf een andere plek aan de rand van het meer zien we nog African
Cuckoo-Hawk, Senegal Thick-knee, Spur-winged Plover, Purple en Long-tailed Starling. En een eend
die het meeste weg heeft van een Witoogeend. Het is echter te ver om er zeker van te zijn, en
Witoogeend is een dwaalgast. Na een welverdiende lunch in ons hotel maakten we ons op voor de
volgende etappe naar Kakum. We maakten een stop bij de Winneba Plains met African Hobby, Gabar
Goshawk, Splendid, Green-headed en Copper Sunbirds, Yellow-mantled Widowbird, Plain- backed
Pipit, Senegal Eremomela, Black-shouldered en Yellow-billed Kites, Western Grey Plantain-eater en
Blue-spotted Wood-dove. We komen vervolgens aan het begin van de avond aan in de Rainforest
Lodge waar we de komende drie nachten zullen verblijven en waarvandaan we het Kakum National
Park zullen verkennen. Diner, bijwerken van de checklist en overnachting in de lodge.
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Dag 3 - 26 februari
Kakum National Park
Na een vroeg ontbijt rijden we in ongeveer een half uur vanaf de lodge naar de wereldberoemde
Kakum National Park ‘canopy walkways’. Er bevinden zich enkele grote platforms (een telescoop kan
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mee!) op ca. 40m hoogte zodat je een schitterend uitzicht hebt over het regenwoud. Het 360km
Kakum National Park beschermt een unieke habitat bestaande uit zogenaamd ‘secondary upper
guinea tropical rainforest’ en de soorten die hier bij horen. We komen aan met het eerste licht waar
een African Goshawk ons verwelkomde.

Black-winged Oriole, Rufous-sided Broadbill en African Pied Hornbill, Kakum National Park, Ghana,
LS
Onderweg naar de ingang van de canopy walkway zingt een Finsch’s Flycatcher Thrush, maar we
zien de vogel niet. Bij aankomst op het grote platform zien we direct een White-crested Hornbill op
een afgebroken boomstam zitten, een mooi begin! Yellow-mantled Weavers zitten bij hun nesten en
laten zich fraai zien. Een Black Dwarf Hornbill plukt vruchten van een boom. We zien het regenwoud
langzaam tot leven en zien we in de komende uren African Cuckoo-Hawk, Palmnut Vulture, Redfronted Parrot, Yellowbill, Sabines Spinetail, African Pied en Black Casqued Hornbill, Yellow-spotted
en Hairy-breasted Barbet en Cassin’s Honeyguide, Little Green en Fire-bellied Woodpecker, Sabines
Puffback, Red-headed Malimbe, Tiny en Little Green Sunbirds. Black-winged oriole laat zich mooi op
ooghoogte zien en fotograferen. Dan wordt het tijd om een trail te lopen en het duurde niet lang of
onze gids hoorde een Rufous-sided Broadbill. Niet heel dichtbij we vonden een paadje wat precies in
de goede richting liep waardoor we even later oog in oog stonden met een schitterende Rufous-sided
Broadbill! Na de lunch weer terug naar de canopy walk en hoewel de middag activiteit duidelijk minder
is, zien we toch enkele mooie nieuwe soorten zoals bijvoorbeeld Blue-throated Roller.

Canopy Walkway in Kakum, Ghana, LS
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Het naspel was zonder meer spectaculair met een prachtige Akun Eagle Owl in de schijnwerpers
vlakbij de parking van Kakum. Een laat diner liet zich dan ook prima smaken!
Dag 4 - 27 februari
Kakum National Park
Vogelen in half open gebied aan de rand van het regenwoud is vaak productief en vanmorgen was
geen uitzondering. We brengen een bezoek aan het Antwikwaa deel van Kakum National Park en
wandelen over een breed onverhard pad door het gebied. Vanuit de bus zien we al leuke soorten als
African Pygmy Kingfisher en Blue-headed Coucal. Tijdens de wandeling is het werkelijk een komen en
gaan van soorten, waarbij onze lokale gids wederom een bijzondere rol heeft. Werkelijk elk geluidje
wordt herkend en zo staan we keer op keer door de telescoop te kijken naar prachtige (nieuwe)
soorten! Een selectie van de ochtend: Speckled, Red-rumped en Yellow-throated Tinkerbird, Black
Bee-eater, Tit Hylia, Golden Greenbul, Yellow-browed Camaroptera, Dusky-blue Flycatcher en Whitebreasted Negrofinch. We maken een korte excursie naar de Pra Pra River waar de rotsen in de rivier
het perfecte habitat vormen voor White-throated Swallow en Rock Pratincole. En inderdaad…bij
aankomst zien we meteen 4 Rock Pratincoles op de rotsen zitten alsmede een handvol Whitethroated Swallows vliegen, dat gaat soepel! African Pied Wagtail en Malachite Kingfisher zijn nieuw
voor de lijst en zo keren we terug voor een lunchbreak.
In de middag richten we ons op een open bospad grenzend aan het park. Het heeft tussen de middag
geregend en dat verklaart de prima middagactiviteit. Een paartje Chestnut Wattle-eyes vermaken ons
maar het wordt nog beter als een White-tailed Alethe zich even helemaal vrij aan de groep vertoont!
Zoals dat gaat zijn er momenten dat het even stil is, maar de activiteit loopt aardig door deze middag.
Een White-breasted Negrofinch laat zich goed boven in een boom bekijken terwijl Copper-tailed en
Forest Chestnut-winged Starling overvliegen. We sluiten de dag af met twee fraaie Green Turaco’s en
keren op tijd terug voor een ontspannen avond in de lodge.
Dag 5 - 28 februari
Kakum National Park – Ankasa
We hebben vandaag wederom een vroege start waarbij we weer andere delen van het zeer rijke
Kakum National Park bezoeken. Het half open gebied was meteen aardig productief met Levaillants
Cuckoo, Pale Flycatcher, Purple-throated Cuckoo-shrike, Chestnut-capped Flycatcher, Western
Nicator en Mottled Spinetail. Dan lopen we een bostrail op waar we meer horen dan zien. Maar
gelukkig weet onze gids wel raad met geluiden. Een Black-capped Illadopsis blijft nog verborgen maar
twee Red-billed Helmet-shrikes laten zich langdurig in de telescoop bekijken en ook fotograferen. We
lopen het bos weer uit en genieten van een boom met enkele 10-tallen Rosy Bee-eaters, nu eens
gewoon ter plaatse en niet hoog overvliegend.

Rock Pratincole, Red-billed Helmet-Shrike en Rosy Bee-eater, Kakum NP, Ghana, LS
De vogels vangen met acrobatische toeren insecten uit de lucht, soms op minder dan 10 meter
afstand, geweldig! Dan wordt het tijd om terug te gaan naar het hotel, te lunchen en spullen te pakken
voor de reis naar Ankasa. Onderweg doen we nog een paar mooie stops. De eerste is bij een wetland
met mangrovebos waar we al snel 5 Hartlaubs Ducks vinden, gaaf!
Een ijsvogel blijkt een Shining Blue Kingfisher te zijn, ook gaaf! Later zien we er zelfs twee bij elkaar.
Als specialiteiten zien we hier verder nog Brown en Reichenbach’s Sunbird en White-browed ForestFlycatcher. De volgende stop is een klein meertje met waterlelies waar al snel twee African Pygmy
Goose op vinden. We arriveren nog voor donker in ons kamp in Ankasa waar we na de verdeling van
de tenten genieten van een heerlijk biertje op een prachtige locatie midden in het regenwoud!
Dag 6– 29 februari
Ankasa
We rijden in de schemer weg in jeeps die horen bij het parkmanagement. Na een half uur rijden door
het bos komen we op een open plek naar vanwaar we de wandeling gaan starten. Het is nog iets
mistig en een verre roofvogel in de top van een boom is helaas niet te determineren. Er vliegen enkele
Square-tailed Saw-wings over de toppen van de bomen. Eén van de eerste soorten die we horen is
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een Chocolate-backed Kingfisher maar de vogel zit in de top van de boom en laat zich niet zien.

Crowned Eagle en Forest Robin, Ankasa NP, Ghana, LS
Hetzelfde geldt voor een Long-tailed Hawk, ook actief aan het roepen maar we zien opnieuw geen
vogel. Regenwoudvogelen is geduldig zijn en kansjes afwachten. Een groep Yellow-billed Turacos
laat zich gelukkig wel mooi zien, gevolgd door 3 Red-billed Helmet-Shrikes. We komen aan bij het
eerste meertje, althans, wat er van over is. Het is uitgedroogd, zonde want naar verluidt de beste plek
voor White-bellied Kingfisher. Het tweede meertje bevat wel water, en er zitten inderdaad meer
vogels: Blue-billed Malimbe zit even vrij in een boom en een groepje Crested Malimbes vliegt langs
om even later kort zichtbaar te zijn. We horen de schaarse Yellow Casqued Hornbill roepen maar
krijgen ‘m niet te zien. Swamp Palm, Yellow-bearded en Western Bearded Bulbuls zijn voor kortere of
langere tijd aan het fourageren en laten zich dan even zien. Dan lopen we langzaam terug en steekt
er plots een enorme roofvogel het pad over…hij gaat even verderop in de boom zitten: een prachtige
adulte Crowned Eagle die ook nog een paar minuten vrij blijft zitten! Wauw! De middagwandeling was
warm en begon goed met een Finchs Flycatcher Thrush die iedereen zelfs door de telescoop (in het
regenwoud) kon bewonderen. Het was wel wat sprokkelen want een White-bellied Kingfisher zat even
mooi maar was niet voor iedereen weggelegd. Een White-spotted Flufftail liep een paar keer goed
zichtbaar langs in een natter deel van het bos, wat een bizar kleine beestjes! De dag werd in klein
comité afgesloten op de plek waar we begonnen waren en met een paar prima soorten: een familietje
Yellow-casqued Hornbill kwam langs vliegen, net als een Black-bellied Seedcracker en enkele
Cassin’s Spinetails. Een Usshers Flycatcher zat ver weg op de draad en zo reden we terug naar het
kamp na een volle dag Ankasa. Het eten smaakte vervolgens weer prima in ons kamp in Ankasa.

Vogelen in het regenwoud van Ankasa, LS
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Dag 7- 1 maart
Ankassa-Cape Coast
We hebben vanmorgen nog tot aan het middaguur om te vogelen. Dit doen we langs het hoofdpad dat
dwars door het bos loopt. De activiteit was de hele ochtend best goed. We beginnen de dag al goed
met een roepende Nkulenga Rail vóór het ontbijt. Helaas zat de vogel te ver weg om een poging te
wagen om ‘m te zien te krijgen. Op het hoofdpad komen we al snel de eerste flock tegen met Shining
Drongo’s en Yellow-bearded en Western Bearded Greenbul. Boven in de top van de boom zit een
vrouwtje Shrike Flycatcher en even later begint een Bue-headed Wood Dove te roepen. Het duurt
even maar uiteindelijk krijgt iedereen de vogel te zien, maar helaas niet allemaal in zit. Het geldt voor
meer soorten hier, vogels zijn rap en zijn maar kort zichtbaar. Dan ziet onze gids een kleinere hornbill
wat al snel een Red-billed Dwarf Hornbill blijkt te zijn, gevolgd door nog één en nog twee. Geweldig!
Deze laten zich voor de verandering eens wel goed aan iedereen zien, hoewel de vogels binnen een
minuut al weer vertrokken zijn. Met een Forest Robin en Chocolate-backed Kingfisher sluiten we de
wandeling af. We bezoeken nog even de brug bij de ingang van het park waar zomaar 6 Cassin’s
Flycatchers zitten, waaronder eentje met een wel heel erg zichtbaar nest: bovenop een afgebroken
paal in het water….

Chocolate-backed Kingfisher en Yellow-casqued Hornbill, Ankasa NP, LS
Dan is het spullen pakken, lunchen en terugrijden naar de Rainforest Lodge. Onderweg stoppen we bij
een savanne-achtig gebied maar we staan nog niet buiten of het begint te waaien en even later hard
te regenen. Een zwaar front komt overzetten wat prachtige wolkenluchten op levert. Vanuit de bus
zien we nog wel Pied-winged en Ethiopian Swallow maar het weer wordt het niet beter op zodat we
uiteindelijk moeten besluiten naar de lodge te gaan. We genieten weer van een heerlijke kamer, een
warme douche en lekker eten na ons avontuur in Ankasa.
Dag 8 – 2 maart
Cape Coast – Kumasi
We beginnen de dag met een wandeling in de buurt van de lodge en zien al snel een paar nieuwe
soorten. Northern Red-crowned Bishops scharrelen op de grond en twee Mosque Swallows laten zich
mooi zien op de electriciteitsdraad. Er zingen maar liefst 3 soorten Cisticola’s: Red-faced, Singing en
Whistling. Twee African Pygmy Kingfishers zitten kort maar goed zichtbaar in de boom, wat een
schitterende vogels! Ook leuk: we zien twee Tuinfluiters en een Grauwe Vliegenvanger,
overwinteraars die over enkele weken teug naar Europa zullen trekken. De volgende stop is een
wetland aan de kust bij Cape Coast, stevig vervuild met afval. Toch zien we nog een paar nieuwe
soorten zoals Winding Cisticola en Koningsstern. Het hoogtepunt was echter de twee Goudsnippen
waarvan er één zich echt heel fraai liet zien, gaaf en altijd een gewilde soort! Toen werd het tijd voor
een stukje cultuur: we bezoeken het Elmina fort in Cape Coast, een fort van waaruit de slaven werden
vervoerd naar Amerika en de Cariben. De cellen in het complex zijn klein en donker en je kunt je er
een voorstelling van maken hoe het moet zijn geweest om hier als slaaf terecht te zijn gekomen, totale
vernedering. Een triest stuk ‘eigen’ geschiedenis. We rijden vervolgens naar het noorden, lunchen in
een wat pompeus restaurant wat het midden hield tussen een meubelzaak en een feestlocatie. Na
onze lunch gaan we op pad naar een afgelegen dorpje. Dit is het begin van de zoektocht naar een van
de meest enigmatische soorten van West-Afrika en misschien wel de belangrijkste targetsoort van de
reis. Bij aankomst maken we kennis met de persoon die de vogels in 2003 in Ghana herontdekte op
deze locatie. Er bevinden zich ca. 30 nesten op deze locatie en het zien van deze soort is een unieke
ervaring. We parkeren de bus en maken ons klaar voor de wandeling van 3 km die eerst door half
open gebied voert en vervolgens het bos in gaat. Het bos oogt intact maar we hebben vooral oog voor
de uiteindelijke bestemming die na een korte klim bereikt wordt. Dan staan er plotseling bankjes en
hebben we uitzicht op een fikse rotspartij midden in het bos…de locatie waar de vogels gaan slapen.
We zijn er op tijd en daarmee duurt het ook een tijd voordat we de eerste vogel zien, namelijk een uur.
Deze vogel komt even polshoogte nemen en verdwijnt weer even snel als ie gekomen was. Maar de
soort is binnen! Dan wachten we nog een uur, af en toe moeten we verzitten om de benen wat
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ontspanning te geven, maar rond 1745 is het dan wel echt raak. Eén vogel hipt op takken, op de
e
bosbodem en later op de rotsen, even later gevolgd door een 2 vogel. Het duurt al met al een minuut
of 20 waarbij de vogels niet de hele tijd in beeld zijn.

Yellow-headed Picathartes, nabij Nsuta, Ghana, LS

De nesten van de Yellow-headed Picathartes hebben wat weg van een Huiszwaluw. De nesten en de
vogels bevinden zich in de donkere rotsspleten (rechterfoto)
Maar het licht is nog steeds goed en we kunnen zelfs wat foto’s maken. Wat een bizarre en
prehistorische ogende soort! We zien overigens ook de nesten hangen tegen de rotswand, als enorme
Huiszwaluwnesten. De vogels verdwijnen er zelfs in als het nog wat later wordt. Een geweldige
ervaring! Dan is het tijd om terug te lopen wat zich deels in het donker af speelt. Terug bij de bus
hebben we dan nog een flinke rit naar ons hotel in Kumasi waar we genieten van een laat diner en
terugkijken op een bijzondere ontmoeting met de Yellow-headed Picathartes.
Dag 9 - 3 maart Kumasi – Mole National Park
We verlaten Kumasi meteen na het ontbijt om in noordelijke richting naar het Mole National Park te
gaan. Het is vooral een reisdag want we hebben meer dan 400 km af te leggen. Onderweg zien we al
diverse nieuwe soorten die horen bij het veranderende habitat van ‘broad leaved guinea woodland’
naar de savannes en vlaktes van noordelijk Ghana. We zien een Beaudouins Snake Eagle op een
elektriciteitsmast, een fraaie Dark Chanting-goshawk naast de bus en we komen onderweg aardig wat
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Grashopper Buzzards tegen. Daarnaast nog enkele Blue-bellied Rollers en Dwergarenden. Bij
aankomst in Mole National Park checken we in bij het Mole Hotel. Dit is het enige hotel in de
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omgeving en is gesitueerd op een 250m hoog plateau dat indrukwekkend uitzicht biedt over 4840km
grote park. Vanaf het terras hebben we schitterend uitzicht op diverse waterholes waar Olifanten
komen drinken en waar Krokodillen zich ook thuis voelen. We hebben nog ongeveer 1,5 uur licht en
die gebruiken we natuurlijk voor de eerste verkenning. Rondom het hotel zien we vervolgens de
eerste Bearded Barbets, White-shouldered Black Tit, Scarlet-chested en Beautiful Sunbirds en Bush
Petronia’s. Op het gravel bij het hotel scharrelen aan het eind van de middag enkele schitterend
getekende Chestnut-crowned Sparrow-Weavers, maar ook Lavender Waxbill, Red-cheeked
Cordonbleus en Yellow-fronted Canary’s. Het diner smaakte vervolgens prima op een heerlijke locatie
naast het zwembad en met een schitterend uitzicht over de savanne.

Mole hotel met uitzicht over de savanne
Dag 10 - 4 maart
Mole National Park
Het hotel is prachtig gelegen aan de rand van de savanne met een schitterend uitzicht over enkele
waterpartijen. Wat is dus een betere manier om de dag te beginnen dan gewoon bij je hotel?! We zien
al snel Senegal Batis, Pygmy en Beautiful Sunbird, Grey-headed Kingfisher, Senegal Eremomela en
Grey Woodpecker. Dan stappen we in de bus – een ranger gaat mee – voor een echte bush
wandeling. Hoewel de meeste poelen droog zijn – het is een droger jaar dan anders – zien we toch
een prachtige reeks aan typische savannesoorten met zelfs een paar bijzondere: Spotted Creeper en
Oriole Warbler. Als het langzaamaan warmer begint te worden gebruiken de gieren de thermiek om
hun vleugels uit te slaan: een mooie groep African White-backed Vultures komt over maar we zien ook
twee White-headed Vultures, gaaf! Een Black Scimitarbill laat zich even kort zien en vliegt dan naar
een volgende boom. Ook de volgende poel waar normaliter water in staat is opgedroogd zodat we
uiteindelijk besluiten om terug te keren naar de lodge.

Dark Chanting Goshawk, Lanner en African White-backed Vulture, Mole NP, LS
We rusten goed uit met een duik in het zwembad en trotseren dan de middagwarmte met een nieuwe
safari walk. Onderweg komen we een waterhoudende poel tegen waar het werkelijk miegelt van de
vogels. Red-throated Bee-eaters nemen af een toe een duik in het water om zich te wassen terwijl
zwaluwen er water komen drinken. Zo zien we eindelijk Red-chested Swallows die zich ook nog eens
mooi laten fotograferen. Aan kleinere vogels is het een komen en gaan bij de drinkplaats: als nieuwe
zien we Black-bellied Firefinch en Green-winged Pytelia. We rijden verder naar een vlakte voor Sun
Lark en Forbes Plover. De Sun Lark zit meteen prachtig zichtbaar maar voor de Forbes Plover moeten
we harder werken. Terwijl we de (niet stekende) ‘sweat bees’ van ons af proberen te houden zoeken
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we naar een andere open plek, zonder resultaat. We keren dus maar terug naar de grote vlakte waar
we begonnen zijn en daar loopt er zowaar eén. Wat een gaaf beest! Meer een soort Morinelplevier die
op droge, open vlaktes zit, terwijl de vogel qua uiterlijk natuurlijk veel weg heeft van Three-banded
Plover.

Stone Partridge, White-rumped Swift en Red-throated Bee-eater, Mole NP, LS
We sluiten de dag af bij een waterpoel voor nachtzwaluwen en zien enkele Standard-winged
Nightjars, leuk! Helaas nog geen mannetje, maar dat komt wellicht morgen. In de schemer is een
Goudsnip even zichtbaar en beginnen de Kwakken zich te roeren, we zien er zeker 10. Dan roept
onze gids dat ie een uil ziet zitten: een prachtige Greyish Eagle-Owl zit even vrij in een boom terwijl
even later African Scops Owl begint te roepen. Deze laat zich vervolgens ook nog eens schitterend
zien zodat we een buitengewoon succesvolle middag en avond beleven.
Dag 11 - 5 maart
Mole National Park
We rijden na het ontbijt meteen naar het ‘vliegveld’, wat al een aantal jaren volledig overgroeid is en
dus ook niet in gebruik. We zien al snel enkele nieuwe soorten zoals Brown-rumped Bunting en
Brown-backed Woodpecker. Dan begint er een White-throated Francolin te roepen die zich even later
fantastisch laat zien, te gek!

White-throated Francolin en Violet Turaco, Mole NP, LS
De volgende stop is bij een rivier waar het gallerijbos de plek is voor een andere doelsoort die een
bijzonder specifieke habtitatkeuze heeft: Square-tailed Drongo. Maar voor het zover is roept één van
de deelnemers dat ie een uil weg zag vliegen uit een boom…we stoppen de bus en lopen naar de
plek waar vervolgens een Kerkuil uit wegvliegt, achterna gezeten door Pied Crows, bizar! We zien de
vogel nog even goed zitten in de boom met inmiddels een hele meute luid roepende
plantaineaters…Dan lopen we door het gallerijbos op zoek naar de drongo, en inderdaad, na een
minuut of 5 zien we een vogel verstopt achter het gebladerte zitten. Alle 4 de Ghanese Drongo’s zijn
compleet! We steken vervolgens het water over en maken een wandeling naar een waterpoel….maar
ook hier geen water…de eerste keer dat onze gids dit meemaakt. Het is dus een uitzonderlijk droog
en warm jaar. Overigens is er nog steeds voldoende te beleven want er scharrelt een Short-winged
Cisticola op de grond en er zingt een Red-winged Warbler boven in een lage boom. Dan begint de
thermiek zijn werk te doen en zien we in korte tijd Wahlbergs Eagle, Martial Eagle, een groep Abdim’s
Storks en een Woolly-necked Stork. In het bosrijke deel zien we vervolgens nog Yellow White-eye en
African Paradise Flycatcher. Na een heerlijke ontspannen lunch (met White-headed Vulture op de
vlakte voor het hotel) kwam de middagactiviteit, ondanks de warmte, wat eerder op gang. In de bomen
rondom de lodge zaten White-shouldered Black Tit, Senegal Eremomela, Northern Puffback en
Lavender Waxbill. Maar het toetje van de dag was het doorbrengen van de late middag bij een van de
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waterpartijen die je kon zien liggen vanuit het hotel. Vanuit het hotel zie je alleen wat Wattled
Lapwings lopen maar als je bij de plas zelf staat merk je pas de enorme diversiteit. Grote groepen
vogels komen er drinken met soorten als Black-faced en Lavender Waxbill, maar ook White-crowned
Robin-chat en Violet Turaco. De verrassing was echter een White-backed Night-Heron die heel
stiekum door de takken aan het manouvreren was, en die iedereen mooi door de telescoop kon zien,
heel gaaf! In de late middag zien we nog enkele fraaie Double-spurred Francolins maar ook Red-billed
Hornbill, een nieuwe voor de lijst.

Senegal Batis met White-shouldered Black Tit en Lavender Waxbill, Mole NP, LS

Nothern Puffback en Bearded Barbet, Mole NP, LS

African Watlled Lapwing, Mole NP, LS
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Na afloop van dit spektakel rijden we nog even naar een plek voor Standard-winged Nightjar, iets
buiten het park. We stappen uit de bus en er vliegt onmiddellijk een schitterend mannetje – met
verlengde pennen aan de vleugels – over ons heen. Het is nog aan het schemeren dus we kunnen de
vogel prima zien als ie afsteekt tegen de lucht. Dan zien we er nog een mannetje en nog één! Het
wordt helemaal mooi als er een uil uit de boom vliegt die zich even later goed laat zien: een Northern
White-faced Scops Owl! Tevreden rijden we terug naar ons hotel voor het laatste diner hier.

Standard-winged Nightjar en Northern White-faced Owl, Mole NP, LS
Dag 12 – 6 maart
Mole NP – Tamale
Na ons laatste (vroege) ontbijt op het mooie terras van het hotel, gaan we op pad richting Tamale. Het
uur dat we hebben besteden we bij het hotel. Het is weer een drukte van belang met veel vogels,
geen nieuwe, maar altijd leuk om Orpheusspotvogel te zien zingen in het overwinteringsgebied. Dan
gaan we rijden naar Tamale dat op ongeveer 130 km afstand ligt. Tamale is de derde stad van het
land en de hoofdstad van de noordelijke regio. We komen tegen lunchtijd aan en rijden vervolgens
naar de plek van de Krokodilwachter, het hoofddoel van deze middag. Onderweg zien we meerdere
Abyssinian Rollers op de draden zitten. Als we aankomen bij het einde van de doorgaande weg (en
tevens de rivier - de plek voor de plevier) duurt het niet lang voordat we een vogel zien lopen op een
zandbank, heel gaaf! De vogel zit niet heel dichtbij maar is prima te zien door de telescoop. Toch
proberen we wat dichterbij te komen. Een van de deelnemers huurt zelfs een boot om de vogel vanaf
het water te benaderen! Onderweg zien we African Silverbill en Bronze-tailed Starlings. Dan lopen we
naar het water en kijken we vanaf een zandbank naar een eilandje in de rivier die werkelijk helemaal
vol zit met vogels. Veel Wattled Lapwings maar we stoten ook een White-headed Lapwing op, een
andere target en gemist aan het begin van de reis. De Krokodilwachter zit er ook en tegelijkertijd komt
Wim langsvaren in zijn bootje....die komt uiteindelijk met prachtige beelden terug. Maar als de
Krokodilwachter langs komt vliegen fluit James de vogel naar binnen en laat hij zich nu ook aan ons
even schitterend zien en fotografen, dat is echt een bonus! Als er dan nog twee Yellow-billed
Oxpeckers met het vee naar beneden komen is de middag compleet en reizen we terug naar het luxe
hotel in Tamale.

Habitat van Krokodilwachter bij Tamale, LS
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Krokodilwachter bij Tamale, LS
Dag 13 – 7 maart
Tamale-Kumasi
Na ons ontbijt is het inpakken om weer terug te keren naar Kumasi waar we een paar dagen eerder
ook al waren. Klein probleem: een van de kamers blijkt niet meer open te gaan en er staan nog
spullen in....de receptie erbij gehaald en zelfs met schroevendraaiers is deur niet van het slot te halen.
We maken van de nood dan maar een deugd en zien onze eerste Westelijke Vale Spotvogel in de
boom naast het huisje, hij is zelfs regelmatig aan het zingen. De deur blijkt echt niet meer open te
gaan en dus wordt een klein raampje geforceerd waarna een medewerker naar binnen klimt en de
deur van binnen uit opent...met een kleine vertraging zijn we dan op pad voor de reisdag. Onderweg
zien we onze tweede Beaudouins Snake Eagle en soppen we voor een Grey-headed Bush-shrike,
een nieuwe soort voor de reis. Na de lunch bezoeken we het Ofinso forest maar de middag is een
rustige tijd in het bos. Toch zien we de doelsoort: een Blue-moustached Bee-eater (split van Bluebearded Bee-eater) laat zich mooi door de telescoop bekijken . We rijden vervolgens verder en slapen
in hetzelfde hotel in Kumasi als een aantal dagen eerder.
Dag 14 – 8 maart
Bobiri Forest
Het hotel is strategisch gelegen voor een bezoek aan Bobiri Forest en we komen er aan bij
zonsopkomst. Dit regenwoudreservaat heeft een aantal specialiteiten die zich hier beter laten zien dan
op andere plekken. En inderdaad: binnen enkele minuten zien we een Sharpe’s Apalis en een Blue
Cuckoo-shrike. Dan begint er een Red-chested Owlet te roepen, eerst wat verder weg maar de vogel
komt steeds dichterbij totdat ie hoog het pad overvliegt naar een grote boom. En dan merk je wat een
bijzondere scherpe ogen onze gidsen hebben, ze weten de vogel te lokaliseren in de kruin van de
boom waarna we de vogel in alle rust door de telescoop kunnen bewonderen, wat een te gek beest
zeg!! Een Narina Trogon roept maar laat zich niet zien maar dat geldt gelukkig niet voor een Forest
Woodhoopoe die we ook in de telescoop kunnen bewonderen. Een verre barbet kunnen we, opnieuw
met hulp van de telesoop, noteren als Naked-faced Barbet.
Dan komen we aan bij een meer open gebied in het bos. Blue-throated Rollers laten zich fraai zien
aan de rand van het bos, net als enkele Bristle-nosed Barbets. Een African Cuckoo-hawk komt laag
over vliegen. Dan vliegt er een roofvogel in de boom, zit er een milliseconde en vliegt vervolgens het
bos is….gelukkig konden er enkele foto’s gemaakt worden zodat we ‘m konder determineren als
Congo Serpent Eagle, gaaf! We lopen verder het bos is en zien Black Dwarf Hornbill, Red-billed
Helmet-shrike en enkele greenbul soorten. Na de lunch worden we verwelkomd door een zingende
Moustached Grass Warbler bij de ingang van het reservaat, de vogel ziet even prachtig bovenin de
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takken. We rijden meteen door naar het open gebied waar we al snel 2 Grey Parrots in een boom zien
zitten, prachtige papegaaien die we in Nederland vooral kennen als kooivogel (Grijze Roodstaart),
heel gaaf want inmiddels flink zeldzaam geworden en het blijkt ook de enige waarneming van de reis
te zijn. Een poging voor Brown Nightjar is helaas niet succesvol, we horen wel enkele Forest
Francolins roepen en zien een groepje Tessman’s Flycatcher.

Red-billed Helmet Shrike en Black Dwarf Hornbill, Bobiri Forest, LS

Red-thighed Sparrowhawk en Blue-throated Roller, Bobiri Forest, LS
Dag 15 – 9 maart
Bobiri Forest – Atewa
We besteden nog een deel van de ochtend in het Bobiri Forest en doen een laatste poging voor Longtailed Hawk die we alleen nog maar gehoord hebben. De dag begint echter met een andere ‘accipiter’,
een Red-thighed Sparrowhawk vliegt over het pad en landt in de boom en laat zich vervolgens mooi
door de telescoop zien, mooie binnenkomer! Dan begint een Long-tailed Hawk te roepen en meteen
zien we een schim door de bomen naar achteren schieten. Onze gids zoekt en zoekt en vindt de vogel
zowaar door het gebladerte heen wat echt heel knap is! We zetten ‘m in de scoop en kunnen er
langdurig naar kijken, wat een bizar lange staart zeg. Het is een jonge vogel en ondanks de afstand
kunnen we er enkele bewijsplaatjes van maken. Bij het open gebied zien we weer African Cuckoohawk en Blue-throated Rollers. Dan wordt het tijd om naar onze laatste bestemming van de reis te
rijden, de zogenaamde Atewa Range. Bij aankomst is het een wat dreigende lucht maar we houden
het vrijwel droog. Het begint goed want er begint meteen een Western Bluebill te roepen, maar de
vogel laat zich alleen maar vluchtig zien. Dan roept Ibrahim ons, hij heeft een Black-throated Coucal in
beeld, en helemaal in het open! De afgelopen dagen hebben we zoveel moeite gedaan deze vogel
überhaupt te zien te krijgen en nu kijken we er naar op een afstand van nog geen 10 meter, een
daverende verrassing. Het pad eindigt bij een stroompje en wat kleinschalige akkers. Bij het stroompje
zien we vrijwel meteen een Black-bellied Seedcracker vliegen en even zitten, heel leuk! We zoeken
verder naar Marsh Tchagra die zingt in een dicht struweel maar zien de vogel niet.
Dan wordt het tijd om naar het hotel te gaan en ons voor te bereiden op onze laatste dag morgen.
Dag 16/17 – 10/11 maart
Atewa – Accra – Amsterdam
Vandaag bezoeken we een ander deel van de Atewa Range, een pad dat dwars door het bos gaat en
waar kans is op een andere set aan soorten. Bij aankomst roept een Gabon Woodpecker die zich
vervolgens ook goed laat zien. We lopen de trail op en zien kort een Red-cheeked Wattle-eye en
Olive-green Camaroptera. De vogels zijn echter moeilijk te zien en dat geldt ook voor andere soorten
deze ochtend met vluchtige waarnemingen van Brown Illadopsis en White-tailed Alethe. Een Yellow13

throated Cuckoo laat zich wel goed zien terwijl ie half verscholen in een boom aan het roepen is, een
echte knaller nog deze ochtend, leuk! Omdat de vogels wat schaars zijn deze ochtend besluit een
deel van de groep terug te keren naar het gebied van gisteren, terwijl anderen de wandeling
afmaakten. Dit leverde hen Blue-moustached Bee-eater en Maxwell’s Black Weaver op, net als een
hoorwaarneming van Yelllow-billed Barbet. In het half open gebied konden we genieten van enkele
fraaie Marsh Tchagra’s die zich nu wel goed lieten zien.

Black-throated Coucal en Marsh Tchagra, Atewa Forest Range, LS
Hierna was het spullen pakken en rijden naar het vliegveld voor onze terugvlucht naar Amsterdam,
maar niet voordat we een heerlijk afscheidsdiner hebben bij een gezellig restaurantje bij het vliegveld.
De vlucht verloopt probleemloos zodat we de volgende ochtend op tijd aankomen op Schiphol en
terug kunnen kijken op een bijzondere en geslaagde reis door Ghana.

Laurens Steijn, 22 april 2016
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