
uitgedeeld waarin iedereen met zijn handen naar vis, kip en rijst graait. Burama beseft 

onmiddellijk dat wij hier wat moeite mee hebben en laat lepels aanrukken.  

Naar we begrijpen wordt het feest voortgezet in de stad maar dat maken we niet mee mee want 

het is tijd om naar het vliegveld te gaan. We nemen afscheid van de wijze Salomon en bedanken 

hem voor zijn goede zorgen. Op het vliegveld volgt een moeilijk afscheid van Suteh en Burama. 

Vooral Burama heeft het er zichtbaar moeilijk mee. Hij is nog nooit zolang met iemand op stap 

geweest en de band is sterk geworden. Met neergeslagen koppie verlaat hij het vliegveld. 

“Slik”. De vlucht en de treinreis gaan voorspoedig. Op het station van Breda worden we 

opgehaald door onze zoon en kleindochters. Onze kleindochters nemen onmiddellijk de koffers 

over. Het is weer goed om thuis te zijn. 

 

 Soortenlijst vogels 
Onderstaande waarnemingenlijst volgt de naamgeving en de soortenvolgorde van “Birds of 

Senegal and the Gambia” van Nik Borrow/Ron Demey, 2011. Deze gids wordt door de 

meeste vogelaars gebruikt.  

Het totaal aantal waargenomen soorten tijdens de reis bedraagt 289. Tree pipit (boompieper) 

en sedge warbler (rietzanger) werden door Burama gezien maar gemist door mij. Brubru en 

northern scops owl hebben we alleen gehoord. Het aantal visueel waargenomen soorten 

bedraagt 285, bijna alle scope views. De (in mijn optiek) bijzondere soorten zijn onderstreept. 

Van de belangrijke soorten zijn de plaatsen aangegeven waar ze gezien zijn. Daaronder nog 

de waargenomen zoogdieren/reptielen met als slot nog een fotocollage die we maakten bij de 

diverse drinkbakken die we tegen kwamen.  

 

1. Little grebe, tachybaptus ruficlollis, dodaars: 2 vogels in Sewage ponds, Kotu. 

2. Great white pelican, pelecanus onocrotalus, roze pelikaan: Regelmatig migrerende en 

overwinterende groepen, vooral aan de kust (bijv. Tanji, boven zee) maar ook in het 

binnenland. Talrijk in Kaur wetland. 

3. Pink-backed pelican, pelecanus rufescens, kleine pelikaan: Algemeen. Groep van 150+ 

Tendaba Creek. Talrijk Kaur wetland (400+), talrijk tijdens boottocht vanaf Kuntaur. 

4. Long-tailed cormorant, phalacrocorax africanus, afrikaanse dwergaalscholver: Talrijk. 

5. Great cormorant, Phalacrocorax carbo, aalscholver: Regelmatig. Grote kolonie in 

Tendaba Creek, enkele exx aan de kust, oversteek Gambiarivier. 

6. African darter, anhinga rufa, afrikaanse slangenhalsvogel: Vrij algemeen, groep van 40+ 

in Tendaba Creek. 

7. Black-crowned night heron, nycticorax nycticorax, kwak: Tendaba Creek, Farasuto forest 

8. White-backed night heron, gorsachius leuconotus, witrugkwak: Twee maal in Tendaba 

Creek maar de mooiste waarneming was in Farasuto forest (dankzij lokale gids Mustapha). 

9. Green-backed heron, butorides striatus, mangrove-reiger: Regelmatig langs de oevers van 

de Gambiarivier (boottocht vanaf Kuntaur). Talrijk in Tendaba Creek, Georgetown. 

10. Squacco heron, ardeola ralloides, ralreiger: Talrijk. 

11. Cattle egret, bubulcus ibis, koereiger: Talrijk 

12. Black heron, egretta ardesiaca, zwarte reiger: Regelmatig, eenmaal in ‘umbrellastand’.   

13. Western reef egret, egretta gularis, westelijke rifreiger: Algemeen. 

14. Little egret, egretta garzetta, kleine zilverreiger: Algemeen. 

15. Intermediate egret, mesophoyx intermedia, middelste zilverreiger: Regelmatig. 

16. Great egret, casmerodius albus, grote zilverreiger: Vrij algemeen. 

17. Grey heron, ardea cinerea, blauwe reiger: Algemeen. 



18. Black-headed heron, ardea melanocephala, zwartkopreiger: Algemeen. 

19. Purple heron, ardea purpurea, purperreiger: Enkele exx boottocht vanaf Mandina River 

Lodge, tussen Marakissa en de brug, Tendaba Creek, tijdens boottocht vanaf Kuntaur. 

20. Goliath heron, ardea goliath, reuzenreiger: Twee maal 1 ex Tendaba Creek.  

21. Hamerkop, scopus umbretta, hamerkop: Algemeen, nestelt ook in tuin Senegambiahotel. 

22. Marabou stork, leptoptilos crumeniferus, maraboe: Kolonie van 10tallen vogels (bij Fula 

Bantang). 

23. Yellow-billed stork, mycteria ibis, afrikaanse nimmerzat: Eén vogel langs Bund road. 

24. White stork, ciconia ciconia, witte ooievaar: Groep van 300 vogels, noordoever. 

25. Abdim’s stork, ciconia abdimmi, abdims ooievaar: Eén vogel tijdens boottocht Kuntaur. 

26. Hadada ibis, bostrychia hagedash, hadada ibis: O.a. Kotu, Abuko, boottocht Kuntaur. 

27. Sacred ibis, threskiornis aethiopicus, heilige ibis: Regelmatig waargenomen. 

28. African spoonbill, platalea alba, afrikaanse lepelaar: Enkele groepjes, o.a. Kotu, Tanji, 

vanaf Bund road. 

29. Spur-winged goose, plectropterus gambensis, spoorwiekgans: Tijdens boottocht vanaf 

Kuntaur, Brikama ba wetland reserve, groepen in Tendaba Creek. 

30. White-faced whistling duck,, dendrocygna viduata, witwangfluiteend: Tijdens boottocht 

vanaf Kuntaur, 100den vogels tijdens slaapvlucht brug Marakissa. 

31. Osprey, pandion haliaetus, visarend: Vrij algemeen, vooral in de kustgebieden. 

32. African fish eagle, heliaeetus vocifer, afrikaanse rivierarend: De enige (roepende) vogel 

die we zagen, was in Dala ba-wetland (zuidoever).  

33. Palm-nut vulture, gypohierax angolensis, palmgier: Algemeen 

34. Hooded vulture, necrosyrtes monachus, kapgier: Heel talrijk, ook midden in de dorpen.  

35. African white-backed vulture, gyps africanus, witruggier: Tijdens boottocht vanaf 

Kuntaur, enkele exx tussen Kuntaur en Georgetown (noordoever). 

36. Rüppell’s griffon vulture, gyps rueppellii, rüppells gier: Groep van 8 vogels bij kadaver 

noordoever. 

37. Black-shouldered kite, elanus caeruleus, grijze wouw: Regelmatig waargenomen, het 

talrijkst langs de kustweg van Senegambia naar Kartung.  

38. Black kite, milvus migrans, zwarte wouw: Vooral in het binnenland. 

39. Yellow-billed kite, milvus migrans parasitus, geelsnavelwouw: Zeer talrijk. 

40. Montagu’s harrier, circus pygargus, grauwe kiekendief: Een 20tal vogels gezien, vooral 

in de savanne- steppeachtige landschappen noordoever. 

41. Western marsh harrier, circus aeruginosus, bruine kiekendief: Een 30-tal vogels gezien, 

boven elk wetland van betekenis joeg wel een bruine kiek.  

42. Short-toed eagle, circaetus gallicus, slangenarend: 1 in zit tussen Georgetown-Tendaba. 

43. Beaudouin’s snake eagle, circaetus beaudouini, beaudouins slangenarend: 2 vogels 

Kartung, 2 vogels tussen Tendaba en Marakissa. 

44. Brown snake eagle, circaetus cinereus, bruine slangenarend: Een zestal vogels gezien 

o.a. Kartung, tussen Georgetown en Tendaba. 

45. Western banded snake eagle, circaetus cinerascens, kleine grijze slangenarend: Tijdens 

boottocht vanaf Kuntaur, 1 ex tussen Georgetown en Tendaba. 

46. Bateleur, therathopius ecaudatus, bateleur: 1 adult mannetje tussen Georgetown en 

Tendabbe.  

47. Long-crested eagle, lophaetus occipitalis, langkuifarend: Vrij regelmatig.   



48. African harrier-hawk, polyboroides typus, kaalkopkiekendief: Talrijk, komt in elk 

landschapstype voor.  

49. Grasshopper buzzard, butastur rufipennis, sprinkhaanbuizerd: Slechts een viertal vogels 

gezien, 3 tussen Georgetown en Tendaba. 

50. Lizard buzzard, kaupifalco monogrammicus, hagedisbuizerd: Vrij algemeen. 

51. Gabar goshawk, micronisus gabar, gabar havik: Een 15tal vogels gezien w.o. enkele exx 

van de donkere fase. 

52. Dark chanting goshawk, melierax metabates, donkere zanghavik: Vrij algemeen. 

53. Shikra, accipiter badius, shikra: Vrij algemeen. 

54. African hawk eagle, aquila spilagaster, afrikaanse havikarend: Veel overeenkomst met 

onze havikarend, tijdens wandeling Faraba bush track, Jerreh camp, Georgetown en Tendaba. 

55. Wahlberg’s eagle, hieraaetus wahlbergi, wahlberg arend: Scope views van vogel in zit 

tijdens wandeling Baobolong camp, Georgetown, 1 ex tussen Tendaba en Marakissa.  

56. Tawny eagle, aquila rapax, steppearend: Savanne Jerreh camp, tussen Georgetown en 

Tendaba. 

57. Common kestrel, falco tinnunculus, torenvalk: Vrij algemeen in de savannes.  

58. Grey kestrel, falco ardosiaceus, grijze torenvalk: een vrij algemene ‘roadside’ vogel 

59. Red-necked falcon, falco chicquera, roodkopsmelleken: weinig gezien, o.a. Kartung, 

Tujereng woods. 

60. African hobby, falco cuvierii, afrikaanse boomvalk: 1 Ex vanaf Tendaba camp. 

61. Ahanta francolin, francolinus ahantensis, ahanta frankolijn: Groep in Pirang forest. 

62. Double-spurred francolin, francolinus bicalcaratus, barbarijse frankolijn: Regelmatig 

groepjes gezien maar bijna altijd opvliegend.  

63. Stone partridge, ptilopachus petrosus, rotspatrijs, Verrassend talrijk, ook pal aan de kust. 

64. Black crake, amaurornis flavirostra, zwart porseleinhoen: Regelmatig waargenomen, 

goede plaats is Marakissa (brug), Nyanga Bantang wetland. 

65. Common moorhen, gallinula chloropus, waterhoen, regelmatig waargenomen.  

66. Allen’s gallinule, porphyrio alleni, afrikaanse purperhoen: Onverwachte waarneming in 

de oevervegetatie brug nabij Marakissa, eenmaal (op zijn jacana’s) lopend op leliebladeren, 

het blad met de poot omkrullend voor voedsel onderkant blad.  

67. Purple swamphen, porphyrio porphyrio, purperkoet: Rietmoeras bij Kartung, Nyanga 

Bantang wetland. 

68. African jacana, actophilornis africanus, lelieloper: Talrijk. 

69. Eurasian oystercatcher, haematopus ostralegus, scholekster, groepje bij Jerreh camp. 

70. Black-winged stilt, himantopus himantopus, steltkluut: Aanwezig in elk wetland. 

71. Pied avocet, recurvirosta avosetta, kluut: Groepjes vanaf Bund road. 

72. Senegal thick-knee, burhinus senegalensis, senegalese griel: Zeer talrijk. 

73. Egyptian plover, pluvianus aegyptius, krokodilwachter: Slechts één fantastische 

waarneming in Nyanga Bantang wetland op 20-2 (= vrij laat in het seizoen). 

74. Temminck’s courser, cursorius temminckii, temmincks renvogel: 2 exx tijdens 

wandeling over droge steppe noordoever (op zoek naar trappen) bij Ngeygni. 

75. Collared pratincole, glareola pratincola, vorkstaartpevier: Groepje Kaur wetland. 

76. Little ringed plover, charadrius dubius, kleine plevier: Algemener dan ringed plover, 

Lagune Tanji, Bund road maar ook wetlands in het binnenland. 



77. Common ringed plover, charadrius hiaticula, bontbekplevier: Lagune Tanji en Bund 

road, wetlands noordoever. 

78. Kentish plover, charadrius alexandrius, strandplevier: Slikvlakte Jerreh camp, Kaur 

wetland. 

79. Kittlitz’s plover, charadrius pecuarius, herdersplevier, 2 exx Baobolong wetland, 2 exx 

Kaur wetland (broedkleed).  

80. African wattled lapwing, vanellus senegallus, lelkievit: Algemeen. 

81. Black-headed lapwing, vanellus tectus, zwartkopkievit, Regelmatig op droge steppes. 

82. Spur-winged lapwing, vanellus spinosus, sporenkievit: Talrijk. 

83. Grey plover, pluvialis squatarola, zilverplevier: Algemeen bij Tanji en Bund Road. 

84. Black-tailed godwit, limosa limosa, grutto: Lagune noordelijk van Tanji en Bund road 

(groep van 50+). 

85. Bar-tailed godwit, limosa lapponica, rosse grutto: Groep vanaf Bund road. 

86. Whimbrel, numenius phaeopus, regenwulp: Talrijk, overal waar water is.  

87. Eurasian curlew, nemenius arquata, wulp: Slechts enkele vogels: o.a. Cape point. 

88. Red knot, calidris canutus, kanoetstrandloper: Lagune Tanji, Bund road en enkele exx 

wetlands binnenland. 

89. Little stint, calidris minuta, kleine strandloper: Talrijk vanaf Bund road, Baobolong 

wetland. 

90. Sanderling, calidris alba, drieteenstrandloper: Vrij algemeen bij Tanji, zowel bij de 

lagune als bij het vissersdorp, Bund road. 

91. Curlew sandpiper, calidris ferruginea, krombekstrandloper: Vrij talrijk vanaf Bund 

Road, slikvlakte Jerreh camp, Baobolong wetland. 

92. Dunlin, calidris alpina, bonte strandloper: vrij algemeen vanaf Bund road. 

93. Ruff, philomachus pugnax, kemphaan, groepje Baobolong wetland, groepje Kaur.  

94. Spotted redshank, tringa erythropus, zwarte ruiter: Enkele exx Kaur wetland. 

95. Common redshank, tringa totanus, tureluur: Algemeen. 

96. Common greenshank, tringa nebularia, groenpootruiter: Algemeen.  

97. Marsh sandpiper, tringa stagnatilis, poelruiter: Een vijftal vogels w.o. Bund road, Cape 

Point, 1 ex Baobolong wetland, 1 ex Kaur wetland. 

98. Green sandpiper, tringa ochropus, witgat: op de wetlands in het binnenland, vrij 

algemeen maar minder talrijk dan bosruiter. 

99. Wood sandpiper, tringa glareola, bosruiter: vrij algemeen op de wetlands.  

100. Common sandpiper, actitis hypoleucos, oeverloper: Talrijk. 

101. Ruddy turnstone, arenaria interpres, steenloper: Groepjes vissersdorp Tanji.  

102. Greater painted snipe, rostratula benghalensis, goudsnip: 30 exx. poel bij Kotu Bridge 

(zie kaartje), 1 ex Marakissa (midden in het park), Nyanga Bantang wetland 

103. Common snipe, gallinago gallinago, watersnip: 1 ex Kotu bridge, 2 ex Kartung. 

104. Pomarine skua, stercorarius pomarinus, middelste jager: 2 Vogels, beide fanatiek 

meeuwen achtervolend, 1 ex Banjul haven, 1 Tanji. 

105. Lesser black-backed gull, larus fuscus, kleine mantelmeeuw: Algemeen. 

106. Kelp gull, larus dominicanus, kelp meeuw: 1 immature vogel Bund road, 1 adulte vogel 

Tanji; kleur poten, grootte en kleur ogen zijn goede kenmerken. 

107. Slender-billed gull, larus genei, dunbekmeeuw: Algemeen langs de kust vooral Tanji en 

Bund road. 



108. Grey-headed gull, larus cirrocephalus, grijskopmeeuw: Heel talrijk. 

109. Black-headed gull, larus ridibundus, kokmeeuw: Eén vogel in zomerkleed: Bund road. 

110. Caspian tern, sterna caspia, reuzenstern: Algemeen langs kust, Lagune Tanji: 200+. 

111. Royal tern, sterna maxima, koningsstern: Algemeen langs kust, Lagune Tanji: 100+ 

112. Lesser crested tern, sterna bengalensis, bengaalse stern: 1 ex. tussen royal terns, Tanji. 

113. Gull-billed tern, sterna nilotica, lachstern: Algemeen. 

114. Sandwich tern, sterna sandvicensis, grote stern: Vrij algemeen langs de kust. 

115. Little tern, sterna albifrons, dwergstern: Enige vogel brug Bund road. 

116. Four-banded sandgrouse, pterocles quadricinctus, vierbandzandhoen: 5 vogels 

Farasuto forest, tijdens wandeling vanaf Baobolong camp, Georgetown, 1 vogel vliegt op van 

3 eieren Kartung. 

117. Blue-spotted wood-dove, turtur afer, staalvlekduif: Algemeen. 

118. Black-billed wood dove, turtur abyssinicus, zwartsnavelduif: Talrijk. 

119. Namaqua dove, oena capensis, maskerduif: Talrijk in het binnenland. 

120. Laughing dove, streptopelia senegalensis, palmtortel: Talrijk. 

121. African green pigeon, Treron calvus, afrikaanse papagaaiduif: Weinig gezien, o.a. in 

Pirang forest. 

122. Bruce’s green pigeon, treron waalia, waalia papegaaiduif: Prachtige waarneming van 

een groepje in Farasuto forest. 

123. Speckled pigeon, columba guinea, gespikkelde duif: Talrijk. 

124. Red-eyed dove, streptopelia semitorquata, roodoogtortel: De talrijkste duif. 

125. African mourning dove, streptopelia decipiens, treurtortel: Minder talrijk dan de andere 

duivensoorten, Brufut woods is goede plaats. 

126. Vinaceous dove, streptopelia vinacea, wijntortel: Talrijk.  

127. European turtle dove, streptopelia turtur, zomertortel: groepjes in Kartung, tijdens 

wandeling vanaf Baobolong camp, Georgetown, Dala-ba wetland (grote groep). 

128. Rose-ringed parakeet, psittacula krameri, halsbandparkiet: Talrijk. 

129. Senegal parrot, poicephalus senegalus, bonte boertje: Talrijk. 

130. Green turaco, tauraco persa, groene toerako: Prachtige waarnemingen in Brufut Woods 

(5 vogels in één boom), 3 soorten turaco’s in één fruiting tree. Ook in Abuko green en violet 

in één fruiting tree 

131. Violet turaco, musophaga violacea, violette toerako: Verrassend algemeen. Pirang 

forest, Marakissa (bij drinkplaats), Brufut Woods, samen met green en plaintaineater in één 

fruiting tree, Farasuto forest. 

132. Western grey plantain-eater, crinifer piscator, grijze bananeneter: Heel talrijk. 

133. Klaas’s cuckoo, chrysococyx klaas, Klaaskoekoek: 2 maal gezien in Farasuto forest. 

134. Senegal coucal, centropus senegalensis, senegalese spoorkoekoek: Talrijk. 

135. Barn owl, tyto alba, kerkuil: Onverwacht opvliegende vogel Fujereng Woods. 

136. Greyish eagle owl, bubo cinerascens, grijze oehoe: 2 vogels langs Faraba bush track 

dankzij lokale gids Abdullay, 1 vogel Farasuto forest (dankzij lokale gids Mustapha). 

137. Verreaux’s eagle owl, bubo lacteus, verreaux oehoe: Enige waarneming in Pirang forest 

dankzij lokale gids. 

138. Pearl-spotted owlet, glaucidium perlatum, geparelde dwerguil: Jerreh camp, Tendaba 

(zie foto), tijdens wandeling vanaf Baobolong camp, Georgetown. 



139. African scops owl, otus senegalensis, afrikaanse dwergooruil: Roepend Marakissa. 

140. Northern white-faced owl, ptilopsis leucotis, noordelijke witwangdwergooruil; 2 vogels 

rand Pirang Forest dankzij lokale gids. 2 vogels Brufut Woods (dankzij lokale gids Abba). 

141. Long-tailed nightjar, caprimulgus climacurus, Langstaartnachtzwaluw: Dankzij Abba 

mooie waarneming van 2 vogels in Brufut Woods. 

142. Mottled spinetail, telacanthura ussheri, boababgierzwaluw: Regelmatig o.a. Farasuto 

forest, Jerreh camp. 

143. Little swift, apus affinis, huisgierzwaluw: Cape Point, haven Banjul, Kaur wetland. 

144. African palm-swift, cypsiurus parvus, afrikaanse palmgierzwaluw: Heel talrijk. 

145. Common swift, apus apus, gierzwaluw: Slechts enkele vogels, Lallaba wetland  

146. African pygmy kingfisher, ceyx picta, afrikaanse dwergijsvogel: Slechts enkele exx, 

o.a. drinkplaats (ingang) Farasuto forest. 

147. Malachite kingfisher, alcedo cristata, malachietijsvogel: Vrij algemeen.  

148. Shining blue kingfisher, alcedo quadribachys, glansijsvogel: Prachtige waarneming 

van deze zeldzame ijsvogel tijdens boottocht vanaf Kuntaur.. 

149. Striped kingfisher, halcyon chelicuti, gestreepte ijsvogel: Enige waarneming tijdens 

wandeling Faraba bush track, vlakbij de greyish eagle owls. 

150. Grey-headed kingfisher, halcyon leucocephala, grijskopijsvogel: 1 ex Kartung. 

151. Blue-breasted kingfisher, halcyon malimbica, teugelijsvogel: Regelmatig.  

152. Pied kingfisher, ceryle rudis, bonte ijsvogel: Met voorsprong de talrijkste ijsvogel. 

153. Giant kingfisher, megaceryle maxima, afrikaanse reuzenijsvogel, Abuko, Marakissa, 

Farasuto creek, boottocht vanaf Mandina River Lodge. 

154. Little bee-eater, merops pusillus, dwergbijeneter: Algemeen. 

155. Swallow-tailed bee-eater, merops hirundineus, zwaluwstaartbijeneter: Algemeen. 

156. Red-throated bee-eater, merops bulocki, roodkeelbijeneter: Regelmatig o.a. Kaur 

wetland, tijdens wandeling vanaf Baobolong camp, omgeving Georgetown, tussen 

Georgetown en Tendaba. 

157. White-throated bee-eater, merops albicollis, witkeelbijeneter: Kleine kolonie Farasuto 

creek, Tendaba Creek. 

158. Little green bee-eater, merops orientalis, kleine groene bijeneter: Groepje tijdens 

wandeling vanaf Baobolong camp, Georgetown, Dala-ba wetland. 

159. Blue-cheeked bee-eater, merops persicus, groene bijeneter: Algemeen. 

160. European bee-eater, merops apiaster, europese bijeneter: Regelmatig kleine groepjes.  

161. Rufous-crowned roller, coracias naevia, roodkruinscharrelaar: Algemeen. 

162. Blue-bellied roller, coracias cyanogaster, blauwbuikscharrelaar: Algemeen. 

163. Abyssinian roller, coracias abyssinica, sahelscharrelaar: De talrijkste roller. 

164. Broad-billed roller, eurystomus glaucurus, breedbekscharrelaar: Opvallend weinig 

gezien, o.a. tijdens wandeling vanaf Baobolong camp, Georgetown. 

165. Green Wood-hoopoe, phoeniculus purpureus, groene kakelaar: Algemeen, zijn gekakel 

verraadt hem. Ook in Senegambia hoteltuin. 

166. Hoopoe, upupa senegalensis, afrikaanse hop: 2 vogels: Farasuto forest, Fujereng woods. 

167. Red-billed hornbill, tockus erythrorhynchus, roodsnaveltok: Talrijk. 

168. African grey hornbill, tockus nasutus, grijze tok: Talrijk. 

169. Abyssinian ground hornbill, bucorvus abyssinicus, noordelijke hoornraaf: Groep van 9 

vogels op noordoever, ontdekt door Suteh: Chameng, vóór Farafenning. 



170. African pied hornbill, tockus fasciatus, bonte tok: Vrij talrijk. 

171. Yellow-fronted tinkerbird, pogoniulus chrysoconus, geelvoorhoofdketellapper: O.a. 

Faraba bush crack en Brufut woods. 

172. Vieillot's barbet, lybius vieilloti, roodgele baardvogel: Scope views in Fujereng forest. 

173. Bearded barbet, lybius dubius, zwartbandbaardvogel: Regelmatig o.a. Farasuto forest, 

Fujereng Woods. 

174. Lesser honeyguide, indicator minor, kleine honingspeurder: Niet te missen bij 

drinkplaatsen Farasuto forest en Marakissa. 

175. Spotted honeyguide, indicator maculatus, gevlekte honingspeurder: Prachtige 

waarneming bij drinkplaats ingang Farasuto forest (3 soorten honingzuigers binnen een uur). 

Gemist bij Marakissa.  

176. Greater honeyguide, indicator indicator, grote honingspeurder: Vrij algemeen, graag 

bij drinkplaatsen, ook Faraba bush track. 

177. Cardinal woodpecker, dendropicos fuscescens, kardinaalspecht: Slechts één 

waarneming Farasuto forest. 

178. Fine-spotted woodpecker, campethera punctuligera, stippelspecht: O.a. Fujereng 

woods, tijdens wandeling vanaf Baobolong camp, Georgetown. 

179. Grey woodpecker, mesopicos goertae, grijsgroene specht: Regelmatig.  

180. Brown-backed woodpecker, dendropicos obsoletus, bruinrugspecht: 1 ex tijdens 

wandeling door droge savanne nabij Tendaba camp.  

181. Buff-spotted woodpecker, campethera nivosa, thermietenspecht: Alleen gezien in 

Pirang forest (dank zij lokale gids). 

182. Crested lark, galerida cristata senegallensis, kuifleeuwerik: 1 ex vanaf Bund road. 

183. Chestnut-backed sparrow lark, eremopterix leucotis, zwartkruinvink leeuwerik: 

Groepjes in savanne, noordoever. 

184. Fanti sawwing, psalidoprocne obscura, fantee kamzwaluw: Abuko. 

185. Common sand martin, riparia riparia, oeverzwaluw: vrij talrijk langs zowel noord- als 

zuidoever, steeds bij wetlands.  

186. Red-rumped swallow, hirundo daurica, roodstuitzwaluw: Tijdens wandeling vanaf 

Baobolong camp, Georgetown.  

187. Rufous-chested swallow, hirundo semirufa, roodborstzwaluw: Groep Jerreh camp. 

188. Mosque swallow, hirundo senegalensis, moskee-zwaluw: Regelmatig. 

189. Common house martin, delichon urbica, huiszwaluw: Slechts één vogel boven wetland 

zuidoever.  

190. Wire-tailed swallow, hirundo smithii, roodkruinzwaluw: Regelmatig. 

191. Red-chested swallow, hirundo lucida, roodkeelzwaluw: O.a. Farasuto forest, Jerreh 

camp. 

192. Barn swallow, hirundo rustica, boerenzwaluw: Weinig gezien, o.a. Brufut Woods, 

Jerreh camp. 

193. White wagtail, motacilla alba, witte kwikstaart: Slechts enkele exx vanaf Bund Road. 

194. Yellow wagtail, motacilla flava, gele kwikstaart: vrij algemeen in de vochtige gebieden. 

195. Tawny pipit, anthus campestris, duinpieper: 1 vogel toen we temminck’s coursers 

ontdekten op droge steppe noordoever.  

196. Plain-backed pipit, anthus leucophrys, bruinrugpieper: 1 vogel in de opgedroogde 

wetlands nabij Kartung. 



197. Little greenbul, andropadus virens, groene buulbuul: Regelmatig waargenomen, o.a. 

Pirang forest, Farasuto forest, Abuko. 

198. Grey-headed bristlebill, bleda cancapilus, grijskopblada: 1 vogel op 2 meter in Abuko 

(na taping). 

199. Yellow-throated leaflove, chlorocichla flavicollis, geelkraagbuulbuul: Regelmatig 

gezien, vooral bij de drinkplaats Marakissa (ruziënde groepjes), Brufut Woods, Abuko, 

omgeving Georgetown. 

200. Leaflove, pyrrhurus scandens, zingende gabonloofbuulbuul: Slechts enkele vogels 

(steeds op hun geluid). 

201. Common bulbul, pycnonotus barbatus, grauwe buulbuul: Algemeen. 

202. Snowy-crowned robin chat, cossypha niveicapilla, witkruinlawaaimaker: Veel minder 

talrijk dan white-crowned, vaak in dichtere struikgroei: o.a. Pirang forest, Mandina River 

lodge, Farasuto forest. 

203. White-crowned robin chat, cossypha albicapilla, schubkaplawaaimaker: Algemeen, 

ook talrijk in de tuin van het Senegambiahotel. 

204. African thrush, turdus pelios, pelioslijster: algemeen, meestal grondvogel. 

205. Common redstart, phoenicurus phoenicurus, gekraagde roodstaart: Vrij algemene 

overwinteraar. 

206. Whinchat, saxicola rubetra, paap: 1 ex samen met plain-backed pipit op een droge 

vlakte nabij Kartung. 

207. Northern wheatear, oenanthe oenanthe, tapuit: Regelmatig op droge, zandige steppes. 

208. Northern anteater chat, myrmecocichla aethiops, bruine miertapuit: 2 exx Noordoever. 

209. European reed warbler, acrocephalus scirpaceus, kleine karekiet: 1 zingend, Kartung.  

210. African reed warbler, acrocephalus baeticatus, kortvleugelkarekiet: Cape point, taping 

211. Melodious warbler, hippolais polyglotta, orpheusspotvogel: Regelmatig waargenomen, 

vaak samen met andere warblers o.a. Jerreh camp, omgeving Georgetown. 

212. Senegal (green-backed) eremomela, eremomela pusilla, groenrugeremomela: Tijdens 

wandeling Faraba bush track, 1 ex Brufut woods, 2 exx Tujereng woods. 

213. Willow warbler, phylloscopus trochilus, fitis: Slechts enkele vogels gezien, minder 

talrijk dan melodious warbler, omgeving Georgetown. 

214. Subalpine warbler, sylvia cantillans, baardgrasmus: Verrassend algemene 

overwinteraar. 

215. Northern crombec, sylvietta brachyura, senegalese krombek: Een zestal waarnemingen 

o.a. Kartung, Jerreh camp. 

216. Grey-backed camaroptera, camaroptera brachyura, blaatcamaroptera: Abuko, Brufut 

woods, Jerreh camp, tijdens wandeling vanaf Baobolong camp, Georgetown. 

217. Singing cisticola, cisticola cantans, witbrauwgraszanger: O.a. Kartung, Brufut Woods. 

218. Whistling cisticola, cisticola lateralis, fluitgraszanger: Brufut Woods. 

219. Zitting cisticola, cisticola juncidis, gewone graszanger: O.a. Kartung, Jerreh camp. 

220. Black-backed cisticola, cisticola eximius, pollegraszanger: Jerreh camp. 

221. Tawny flanked prinia, prinia subflava, roestflankprinia: Vrij algemeen. 

222. Red-winged warbler, heliolais erythropterus, roodvleugelprinia: Getaped in Brufut 

Woods. Prachtige scope views, Farasuto forest. 

223. Yellow-breasted apalis, apalis flavida, geelborst apalis: O.a. in Farasuto forest, Abuko. 

224. Oriole warbler, hypergerus atriceps, wielewaalzanger: O.a. Kotu. 



225. Northern black flycatcher, melaenornis edolioides, senegalese drongovliegenvanger: 

regelmatig gezien, o.a. Brufut Woods, Tendaba, Fujereng woods. 

226. Pale flycatcher, bradornis pallidus, vale vliegenvanger: Enige waarneming tijdens 

wandeling vanaf Baobolong camp, Georgetown. Als onze vliegenvanger maar zonder ‘spots’. 

227. African paradise-flycatcher, terpsiphone viridis, afrikaanse paradijsmonarch: Vrij 

algemeen. 

228. Red-bellied paradise-flycatcher, terpsiphone rufiventer, roodbuikparadijsmonarch: Vrij 

algemeen. 

229. Common wattle-eye, platysteira cyanea, bruinkeelvliegenvanger: O.a. Pirang forest, 

Abuko. 

230. Senegal batis, batis senegalensis, senegalese vliegenvanger: Alleen in Fujereng woods. 

231. Brown babbler, turdoides plebejus, sahelbabbelaar: Talrijk. 

232. Blackcap babbler, turdoides reinwardtii, zwartkapbabbelaar: Talrijk, vooral in tuin van 

Senegambia hotel. 

233. Western violet-backed sunbird, anthreptes longuemarei, violetrughoningzuiger: 4 exx 

van deze vrij zeldzame sunbird in Brufut Woods. 

234. Brown sunbird, anthreptes gabonicus, bruine honingzuiger: 4 vogels in Tendaba 

Creeks. 

235. Greenheaded sunbird, cyanomitra verticalis, groenkophoningzuiger: Farasuto forest. 

236. Collared sunbird, anthreptes collaris, halsbandhoningzuiger: Pirang forest, Abuko. 

237. Pygmy sunbird, anthreptes platurus, kleine honingzuiger: Enkele exx Jerreh camp, 

tijdens wandeling in Kiang N.P. vanaf Tendaba camp. 

238. Scarlet-chested sunbird, nectarinia senegalensis, roodborsthoningzuiger: Regelmatig 

waargenomen o.a. in Pirang Forest. 

239. Beautiful sunbird, nectarinia pulchella, feeënhoningzuiger: Zeer algemeen. Er zijn 

maar weinig plaatsen waar je deze prachtige honigzuiger niet tegenkomt. 

240. Variable sunbird, nectarinia venusta, ornaathoningzuiger: O.a. in Kotu, Pirang forest, 

Brufut Woods, Farasuto forest. 

241. Splendid sunbird, nectarinia coccinigastra, roodbuikhoningzuiger: Regelmatig. 

242. Copper sunbird, nectarinia cuprea, koperhoningzuiger: Brufut Woods. 

243. Woodchat shrike, lanius senator, roodkopklauwier: Algemeen in savanne-achtige 

landschappen, een 60-tal vogels gezien (eenmaal 4 tegelijk). 

244. Yellow-billed shrike, corvinella corvina, geelsnavelklauwier: Algemeen, bijna altijd in 

groepjes, ook in tuin Senegambiahotel. 

245. Grey-headed bush-shrike, malaconotus blanchoti, spookklauwier: Slechts een vogel 

(langdurig) gezien in de Marakissatuin, ook op de drinkplaats. Ook vanaf onze ’bungalow’. 

246. Sulphur-breasted bush-shrike, chlorophoneus sulfureopectus, oranje bosklauwier: 

Slechts één vogel waargenomen in Farasuto forest (dank zij lokale gids Mustapha). 

247. Yellow-crowned gonolek, laniarius barbarus, goudkapfiskaal: Algemeen als je de roep 

eenmaal kent 

248. Northern puffback, dryoscopus gambensis, gambia poederdonsklauwier: Regelmatig, 

o.a. in Biijilo forest, tijdens wandeling vanaf Baobolong camp, Georgetown, airstrip Tendaba. 

249. Black-crowned tchagra, tchagra senegala, zwartkruintjsagra: Een 15-tal vogels gezien, 

o.a. Kartung, Brufut Woods, Farasuto forest, Fujereng woods. 

250. Brubru, nilaus afer, broebroe: Een roepende vogel antwoordde op taping in Kiang N.P. 

maar we kregen hem niet gevonden. 



251. White-crested helmetshrike, prionops plumatus, helmklauwier: Groepje beweeglijke 

vogels in Kiang N.P. vanaf Tendaba camp, één vogel vol in de telescoop. 

252. African golden-oriole, oriolus auratus, afrikaanse wielewaal: Langs weg Georgetown-

Tandaba, Farasuto forest, omgeving Marakissa. Overeenkomst zang met onze wielewaal.  

253. Fork-tailed drongo, dicrurus adsimilis, fluweeldrongo: Regelmatig, o.a. tijdens 

wandeling vanaf Baobolong camp, Georgetown. 

254. Pied crow, corvus albus, schildraaf: Talrijk. 

255. Piapiac, ptilostomus afer, piapiac: Talrijk. 

256. Purple glossy starling, lamprotornis purpureus, purperglansspreeuw: Vooral talrijk in 

Kartung en Tujereng woods. 

257. Bronze-tailed glossy starling, lamprotornis chalcurus, bronsstaart glansspreeuw: 

Groepje bij ferry Georgetown, tijdens wandeling vanaf Baobolong camp, Georgetown.  

258. Greater blue-eared starling, lamprotornis chalybaeus, groenstaartglansspreeuw: 

Algemeen. Als je eenmaal alle glossy starlings eenmaal met zekerheid hebt gedetermineerd, 

wordt de aandacht minder.   

259. Lesser blue-eared starling, lamprotornis chloropterus, blauwoorglansspreeuw: 

Algemeen. 

260. Long-tailed glossy-starling, lamprotornis caudatus, groene langstaartglansspreeuw: 

Algemeen. 

261. Yellow-billed oxpecker, buphagus africanus, geelsnavelossepikker: Slechts één vogel 

op rund, noordoever. 

262. Northern grey-headed sparrow, passer griseus, grijskopmus: Algemeen. 

263. House sparrow, passer domesticus, huismus: Broedvogel in de dorpen, moet talrijker 

zijn in steden, niet inheems. 

264. Bush petronia, petronia dentata, kleine rotsmus: Niet talrijk, o.a. Cape point, Jerreh 

camp, waarschijnlijk over t hoofd gezien.  

265. White-billed buffalo-weaver, bubalornis albirostris, witsnavelbuffelwever. 

Regelmatig. Burama wees me op de grote nesten. 

266. Chestnut-crowned sparrow weaver, plocepasser superciliesus, roestwangwever: 

Groepjes droge steppes noordoever (tijdens zoektocht naar steppenvogels).  

267. Little weaver, ploceus, luteolus, Dwergmaskerwever: Jerreh camp. 

268. Heuglin’s masked weaver, ploceus heuglini, heuglins wever: Jerreh camp. 

269. Black-necked weaver, ploceus nigricollis, zwartnekwever: Talrijk 

270. Village weaver, ploceus cucullatus, grote textorwever: Misschien wel de algemeenste 

vogel van Gambia, in non-breeding plumage. 

271. Red-billed quelea, quelea quelea, roodbekwever: Vaak in grote groepen in non-

breeding plumage, talrijk in Jerreh camp. 

272. Northern red bishop, euplectes franciscanus, oranjewever: Regelmatig in non-breeding 

plumage. Goede plaats is Brufut Woods. Determinatie door Burama. 

273. Black-winged bishop, euplectes hordeaceus, roodvoorhoofdwever: Regelmatig in non-

breeding plumage, o.a. Brufut Woods. Determinatie door Burama. 

274. Western bluebill, spermophaga haematina, roodborstblauwsnavel: 2 vogels op 2,5 

meter in Abuko forest (taping). 

275. Red-cheeked cordon-bleu, uraeginthus bengalus, blauwfazantje: Heel talrijk. 

276. Lavender waxbill, estrilda caerulescens, lavendelastrild: Vooral in groepjes bij de vele 

drinkbakken o.a. Brufut Woods, Marakissa etc. 



277. Orange-cheeked waxbill, estrilda melpoda, oranjekaakje: Minder algemeen dan 

verwacht. Slechts bij 2 drinkplaatsen: Farasuto forest, Marakissa. 

278. Black-rumped waxbill, estrilda troglodytes, napoleonnetje: Algemeen, vooral bij de 

vele drinkbakken.  

279. Red-winged pytilia, pytilia phoenicoptera, aurora astrild: 1 vogel vol in de telescoop 

tijdens wandeling in Kiang N.P. vanaf Tendaba camp. 

280. Red-billed firefinch, lagonosticta senegala, vuurvinkje: Zeer talrijk. 

281. Bronze mannikin, lonchura cucullata, gewoon ekstertje: Vaak in groepjes bij 

drinkplaatsen. 

282. Cut-throat finch, amadina fasciata, bandvink: Slechts één ex in Abuko. 

283. Village indigobird, vidua chalybeata, staalvink: Vrij algemeen, slechts weinig zwarte 

mannetjes, meeste vogels in non-breeding plumage. Goede plaats is Brufut Woods. 

284. Pin-tailed whydah, vidua macroura, dominikaner wida: algemeen maar in non-breeding 

plumage. 

285. White-rumped seedeater, serinus leucopygius, edelzanger: Enige waarneming in 

restauranttuin in Kuntaur. 

286. Yellow-fronted canary, serinus mozambicus, mozambique-sijs: Regelmatig 

waargenomen o.a. Brufut woods. 

287. Cinnamon-breasted rock bunting, emberiza tahaptsi, zevenstrepengors: 2 ex in Kiang 

N.P. vanaf Tendaba camp. 

 

Waargenomen zoogdieren en reptielen: Tuimelaar, nijlpaard, krokodil, groene meerkat, rode 

colobus, huzarenaap, baviaan, kleine zonne-eekhoorn, gestreepte grondeekhoorn, bosbok, 

vliegende hond, geelvleugelvleermis, krokodil, nijlvaraan, agame, gekko. 
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